
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 

 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 

9 DE JUNY 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 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

Antoni Isarn Flores 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Joan Fuentes Albareda 
Laureà Gegori 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)  Aprovació de la relació de despeses 
3)  Aprovació de la retenció de crèdits 
4)  Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres d’urbanització del sector U7 
5)  Incoació   de   l’expedient   de   contractació   del   servei   de   neteja   de   les 

dependències municipals 
6)  Aprovació dels coeficients i repartiment provisional segona quota urbanística 

per al finançament de les obres d’urbanització del sector U7 zona industrial 
7)  Aprovació de l’estat de comptes de l’Aplec Pedracastell 
8)  Examen i aprovació de les bases de la convocatòria del concurs de l’arquitecte 

municipal 
9)  Examen i aprovació del conveni de col.laboració amb l’Agrupació de Geganters i 

Diables de Canet 
10) Examen i aprovació del conveni  de col.laboració amb l’entitat autònoma de 

difusió cultural 
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11) Rectificació del conveni de col.laboració del festival de música Classica del 
Castell de Santa Florentina 

12) Creació d’una xarxa sense fils a Canet de Mar 
13) Atorgament de la segona edició de la beca d’investigació local Raimon Bonal i 

de Falgàs 
14) Millora de la circulació de la riera Gavarra i la Ronda Sant Jordi 
15) Aprovació de la senyalització zona blava Riera Buscarons 
16) Aprovació del pàrquing gratuït de ca l’Eusebi de la riera Gavarra 
17) Aprovació de la nova senyalització a l’Avinguda Maresme 
18) Aprovació de la nova senyalització al C/ Clausell 
19) Aprovació de l’ampliació de la nova senyalització del C/ Josep Baró 
20) Aprovació de la col.locació de bandes sonores a diferents punts de la població 
21) Precs i preguntes 

 
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 2 de 
juny 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 DE LA RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses de data 9 de juny de 2004, per import de 172.876,99 
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. 

 
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 9 de juny de 2004, per import de 
172.876,99 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

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

 
3.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
4519 a  4833 de la  relació núm. 18/04 del pressupost ordinari, segons la relació 
adjunta. 
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Atès que l’import de la relació es de 50.141,87 € 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. 18/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 50.141,87 € Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
4.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR U7 “INDUSTRIAL” DE CANET DE MAR 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 19 de març de 2003, va aprovar 
definitivament  el text refós del projecte d’urbanització del sector U7 “zona industrial” 
redactat per l’enginyer de camins, Sr. Jordi San Millan i Filbà, de l’empresa EIPO. 

 
Atès que el Ple d'aquesta corporació en sessió de data 25 de setembre de 2003, va 
convocar la licitació per a la contractació de les obres d’urbanització del sector U7 
“industrial” de Canet de Mar, mitjançant concurs pel procediment obert, que va ser 
anunciat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 237, de 3 d’octubre de 2003, i en el 
Diari Oficial de la Generalitat núm. 3982, de 7 d’octubre de 2003. 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de desembre de 2003 va 
adjudicar el concurs convocat per a l’execució de les obres d’urbanització del sector 
U7 “industrial” de Canet de Mar, a l’empresa Constructora Pirenaica, SA (COPISA), pel 
preu de 4.172.255,26 €, amb subjecció al projecte tècnic i al plec de clàusules 
administratives, generals i particulars i a la seva plica. 

 
Atès  que  un  cop  feta  la  comprovació  del  replanteig,  l'empresa  adjudicatària  va 
presentar un projecte de Pla de seguretat i salut en el treball, elaborat en aplicació de 
l'estudi de seguretat i salut que consta com a annex al projecte. 

 
Vist l’informe favorable emès en data 9 de febrer de 2004, pel Sr. Jordi San Millan i 
Filbà, com a director facultatiu de les obres. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte el que es disposa a 
l’article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra d’urbanització del sector U7 
“industrial” de Canet de Mar, presentat pel contractista adjudicatari de les obres, 
l’empresa Constructora Pirenaica, SA (COPISA). 

 
SEGON.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal 
que, de conformitat amb allò que disposa l’article 7.4 del RD 1627/97, puguin presentar 
els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 

 
TERCER.-   Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la corporació, sotmetre 
aquest acord a la seva ratificació en la propera sessió que es celebri. 
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5.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA 
DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 

 
6.- APROVACIÓ COEFICIENTS I REPARTIMENT PROVISIONAL DE LA 2a QUOTA 
URBANÍSTICA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’ URBANITZACIÓ 
SECTOR U-7 “ZONA INDUSTRIAL” 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió de data 3 de setembre de 2003, va aprovar 
definitivament el projecte de reparcel·lació del sector U-7 “Zona Industrial” publicat en 
el BOP núm. 229 de data 24 de setembre de 2003, data a partir de la qual l’Ajuntament 
ostenta la disponibilitat dels terrenys públics necessaris per a l’execució de les obres 
d’urbanització. 

 
Atès que de forma col·lateral, en data 25 de setembre de 2003 s’ha incoat expedient 
de contractació per a l’execució de les obres les quals és previsible que s’iniciïn. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de març de 2004, ha resolt 
expressament la totalitat de recursos de reposició interposats contra l’aprovació 
definitiva del projecte de reparcel·lació del polígon U7 “industrial”. 

 
Atès que en data 24 de maig de 2004 s’ha procedit a la inscripció de l’esmentat 
projecte en el Registre de la Propietat. 

 
Atès que les quotes de repartiment comprenen únicament el 50 % dels costos 
d’urbanització del sector. 

 
Vist l’informe de data 29 de març de 2004, emès pel Secretari de la Corporació, el text 
literal del qual és el següent: 

 
“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació amb l’expedient d’aprovació definitiva de les quotes 
urbanístiques per al finançament de les obres d’urbanització del sector U7 
“industrial”, emet el següent 

 
INFORME 

 
Primer.-   En tota reparcel·lació, les finques resultants quedaran afectades, amb 
caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del projecte de 
reparcel·lació aprovat que a cadascuna d’elles se li assigni. 

 
Aquesta afecció serà preferent a qualsevol altra i a totes les hipoteques i càrregues 
anteriors, excepte als crèdits en favor de l’Estat als quals fa referència el número 1 
de l’article 1923 del  Codi civil i a la resta de crèdits tributaris en favor de l’estat, 
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que estiguin vençuts i no satisfets i s’hagin fet constar en el Registre abans de 
practicar-se l’afecció. 

 
L’afecció es cancel·larà a instància de part interessada, a la qual s’acompanyarà 
certificació de l’òrgan actuant expressiva del fet que es trobi pagat el compte de 
liquidació definitiu referent a la finca de la que es tracti. 

 
En tot cas, l’afecció caducarà i s’haurà de cancel·lar als dos anys d’haver-se fet 
constar el saldo de la liquidació definitiva, i si no constés, als set anys d’haver-se 
estès la nota d’afecció. La cancel·lació es practicarà a instància de part interessada 
o d’ofici al practicar-se algun altre assentament o expedir-se certificació relativa a 
la finca afectada. (article 126 del reglament de gestió urbanística aprovat pel Reial 
decret 3288/1978, de 25 d’agost) (en endavant RGU). 

 
Segon.- Les partides que comprengui el compte de liquidació per a cada interessat 
quedaran compensades quan fossin de diferent signe, essent exigibles únicament 
els saldos resultants. 

 
Els saldos del compte de liquidació del projecte s’entendran provisionals i a bon 
compte, fins que s’aprovi la liquidació definitiva de la reparcel·lació. Les errades i 
omissions que s’hi adverteixin, així com les rectificacions que s’estimin procedents, 
es tindran en compte en la liquidació definitiva, però no suspendran l’exigibilitat 
dels saldos provisionals aprovats amb el projecte. 

 
Els saldos endeutats pels adjudicataris podran compensar-se amb la cessió dels 
terrenys, previ acord amb els  interessats, de conformitat amb el que disposa 
l’article 122.2 de la Llei del sòl. 

 
A tots els efectes s’entendrà que els saldos de reparcel·lació són deutes líquids i 
exigibles que medien entre cadascun dels interessats i l’Administració actuant. En 
cas d’impagament procedirà la via de constrenyiment. 

 
Quan les circumstàncies ho aconsellin, l’Administració podrà acordar els 
ajornaments o fraccionaments de pagament que estimi procedents, sempre que no 
ho impedeixin altres normes generals o imperatives. (article 127 RGU). 

 
Tercer.- Els costos d’urbanització es distribuiran entre els propietaris en proporció 
al valor de les finques que els siguin adjudicades en la reparcel·lació (article 188.1 
RGU). 

 
Quart.- El pagament anticipat de les quantitats a compte de les despeses 
d’urbanització, per l’import corresponent a les inversions a realitzar en els sis 
mesos següents, haurà d’efectuar-se en el termini d’un mes des del requeriment 
que es formuli per l’Administració actuant. 

 
Transcorregut aquest termini, l’Administració podrà procedir a l’exacció de les 
quotes per la via de constrenyiment. (article 189 RGU) 

 
Cinquè.- Els ajornaments en el pagament de les quotes meritaran a favor de 
l’Administració anualment el  tipus  d’interès bàsic  del  Banc  d’Espanya, que  la 
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disposició addicional sisena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 
2004 fixa en el 3,75% l’interès legal i en el 4,75% l’interès de demora (article 190.3 
RGU). 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 29 de març de 2004. 
“ 

 
Considerant que el present acord produirà l’afecció real de les finques al compliment 
de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema de cooperació, 
procedint-se a l’anotació marginal en el Registre de la Propietat, d’afecció de les 
finques al pagament de les quotes urbanístiques, cosa que solament es farà efectiu 
per  a  cada  propietari  si  no  es  satisfà  en  el  termini  voluntari  de  pagament,  de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar definitivament els coeficients i el repartiment provisional de la 
segona quota urbanística. 

 
SEGON.- Aprovar definitivament la imposició i ordenació de la exacció de la segona 
quota d’urbanització per al finançament de les obres que figuren en el Projecte 
d’Urbanització dels sector U-7 “Zona Industrial”. Aquesta exacció comprèn el 50% dels 
costos d’urbanització del sector. La totalitat de les despeses que originen la primera 
quota, avaluades anteriorment és de 2.570.116,43 €. 

 
La distribució dels costos d’urbanització i quotes urbanístiques es fa en proporció a 
l’aprofitament de les finques adjudicades d’acord amb els criteris del projecte de 
reparcel·lació aprovat definitivament. 

 
TERCER.- El pagament de la quota haurà d’efectuar-se en el termini d’un mes des del 
requeriment que es formuli per l’Administració actuant. 

 
Transcorregut aquest termini, l’Administració podrà procedir a l’exacció de la quota per 
la via de constrenyiment de conformitat amb el que es disposa a l’article 189 RGU. 

 
QUART.-  Publicar els precedents acords mitjançant anunci en el BOP i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, així com procedir a notificar individualment els mateixos a 
tots els propietaris. 

 
L’anunci al Tauler d’Anuncis i en el BOP es tindrà per notificació individualitzada per a 
aquells propietaris que intentada la notificació, no s’hagi practicat, siguin desconeguts 
o per desconèixer el seu domicili a efectes de notificació, així com per aquelles 
persones que poden tenir un interès o dret sobre els terrenys inclosos dins de l’àmbit 
del polígon. 

 
7.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES “APLEC PEDRACASTELL 2004” 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, com cada any, va organitzar la Festa de l’Aplec de 
Pedracastell, el passat dia 1 de maig. S’hi va fer jocs de cucanya, concursos i altres 
activitats que requerien de la presència del personal de serveis sanitaris, d’urgència i 
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de neteja, la qual cosa va suposar una sèrie de despeses extres, l’estat de comptes 
del qual és el següent, 

 
DESPESES ......................................................................................... 2.820,36 

 

Càtering Viñolas: esmorzars, dinars, paella ......................................... 2.149,36 
Strankis: jocs cucanya i premis concursos ......................................... 410,00 
Carbó foc comú ................................................................................. 261,00 

 

INGRESSOS 
 

....................................................................................... 
 

717,50 
 

Tiquets paella 
 

...................................................................................... 
 

717,50 
 

DÈFICIT A ASSUMIR 
 

.......................................................................... 
 

2.102,86 
 

Atesa la necessitat i conveniència de fixar l’aportació municipal en el finançament de 
les despeses generades en aquesta festa, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC: Aprovar el present estat de comptes, corresponent a l’organització de la Festa 
de l’Aplec de Pedracastell el passat dia 1 de maig, assumint el dèficit generat per 
import de dos mil cent dos euros i vuitanta sis cèntims d’euro (2.102,86 €) amb càrrec 
a la partida 22607.451 del vigent pressupost. 

 
8.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA 
D’ARQUITECTE 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 17 de febrer de 2004, va acordar 
aprovar el pressupost General de 2004 així com la plantilla de personal. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 24 de març d’enguany va aprovar 
l’adequació de l’oferta pública d’ocupació. 

 
Atès que a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per a l’any 2004, hi 
ha vacant una plaça d’arquitecte, cap dels Serveis Tècnics Municipals, que a més 
d’estar dotada pressupostàriament està inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a 
aquest any. 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern 
Local,   en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançat Decret núm. 
40/2003, de 17 de juny, 

 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats 
Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte, cap 
dels Serveis Tècnics Municipals, vacant a la plantilla de funcionaris d’aquest 
Ajuntament i convocar el corresponent concurs per a la cobertura d’aquesta plaça. 

 
Bases per a la convocatòria per a la cobertura mitjançant concurs d’una plaça de 
tècnic  d’administració  especial  (arquitecte  superior)  vacant  a  la  plantilla  de 
personal funcionari d’aquest ajuntament 

 
 

Primera.- Objecte de la convocatòria 
 

L’objecte de les presents bases és regular la convocatòria per a la provisió definitiva 
d’una plaça d’arquitecte, cap dels Serveis Tècnics municipals,  en règim funcionarial, de 
l’administració especial, subescala tècnica, dotada amb les retribucions bàsiques 
corresponents al grup de classificació “A”, dues pagues extraordinàries, augments 
graduals dels triennis i les retribucions complementàries establertes per aquesta 
Corporació d’acord amb la legislació vigent, vacant a la plantilla de personal laboral 
funcionari d’aquest Ajuntament i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2004. 

 
El sistema de selecció dels aspirants s’efectuarà pel procediment de concurs lliure, 
d’acord amb el que preveuen aquestes bases, el Decret 214/90, de data 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i legislació 
concordant d’aplicació. 

 
Segona.- Funcions: 

 
Funcions en els següents àmbits: 

 
En quant les funcions directives del Departament de Serveis Tècnics Municipals i la seva 
organització, d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i màxima proximitat al ciutadà: 

 
- Supervisió de cèdules i informes urbanístics de planejament i/o llicències urbanístiques. 
- Informes i supervisió de propostes tècniques de planejament i gestió urbanística. 
- Redacció i estudi de propostes tècniques de planejament i gestió urbanística. 
- Informes tècnics d’al·legacions i recursos presentats en la tramitació de planejament i la 
gestió urbanística. 
- Atenció al públic i informació urbanística. 
- I totes aquelles per les quals l’habiliti la seva titulació i la realització de les quals 
requereixi la bona marxa i funcionament de l’administració municipal. 

 
Coneixements específics: 

 
- Llei d’urbanisme 2/2002 de 14 de març i resta de legislació urbanística vigent. 
- Coneixements bàsics d’administració local. 
- Pla general de Canet de Mar. 
- Eines informàtiques: CAD. 

 
Altres coneixements a valorar: 

 
- Coneixements informàtics acreditats: entorn Windows, Office. 
- Experiència acreditada en la redacció i estudi de propostes tècniques de planejament i 
gestió urbanística. 
- Realització d’estudis de perfeccionament o postgrau en matèria de planejament i gestió 
urbanística. 

 
8 



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 

 

 

 
 
 
 

Tercera.- Condicions dels aspirants 
 

Per ser admesos a les proves selectives els/les aspirants hauran de complir els requisits 
següents, tots ells referits a la data què finalitzi el període de presentació de sol·licituds 
per prendre part en les proves selectives: 

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o nacional dels altres estats membres de la Comunitat 
Europea. Aquests últims hauran d’acreditar la nacionalitat per ésser admesos. 

b) Tenir 18 anys d’edat, acreditant-ho amb la fotocopia compulsada del DNI. 

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions 
corresponents. Per l’anterior s’ha d’entendre no patir cap malaltia o defecte físic que 
impedeixi les funcions pròpies de la plaça a proveir, així mateix com les condicions que 
les bases especifiques exigeixin en cada cas. 

 
d) No haver estat separat/da, per mitja de resolució disciplinària ferma del servei de 
qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma 
per a l’exercici de funcions públiques. 

 
e) Estar en possessió de la titulació següent: Títol d’Arquitecte superior; si es tracta d’un 
títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació. 

 
f) Acreditar els coneixements de llengua catalana, com a mínim del nivell “C” de la Junta 
Permanent de Català o equivalent. Els aspirants que no ho acreditin estar en possessió 
del corresponent certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de 
realitzar el corresponent exercici per acreditar aquests coneixements dins la fase 
d’oposició, que el Tribunal qualificarà com apte/no apte. 

 
El compliment de les condicions exigides s’entendrà que s’ha produït en la data 
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 

 
Quarta.- Sol·licituds 

 
Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés selectiu, en què els aspirants hauran 
de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la 
base tercera de la convocatòria, referides a la data en que fineixi el termini fixat per a la 
presentació de sol·licituds, s’adreçaran a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de la Corporació, i 
es presentaran en el Registre General de la Corporació durant el termini de vint dies 
naturals, comptats a partir de l’endemà de la última publicació de l’anunci de la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial del 
Estado. Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
A la sol·licitud caldrà adjuntar, degudament compulsats, els següents documents: 

 
- Fotocòpia autenticada del DNI. 

 
- Fotocòpia autenticada de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets 
d’obtenció. 

 
- Currículum vitae. 
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- Fotocòpia autenticada del certificat de la Junta Permanent de Català, o equivalent, 
corresponent  al  nivell  de  coneixements  del  Català  exigit  a  la  convocatòria,  si  se’n 
disposa. 

 
- Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats per 
valorar el concurs corresponent a la convocatòria, d’acord amb els barems específics que 
figuren a les presents bases. 

 
Aquests documents justificatius només es podran presentar durant el període de 
presentació d’instàncies i s’hauran d’acreditar mitjançant documents originals o fotocòpia 
compulsada. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. 

 
Cinquena.- Llista d’aspirants 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia-Presidència de 

l’Ajuntament de Canet de Mar, dictarà una Resolució, en el termini màxim d’un mes, 
declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. Aquesta resolució 
assenyalarà on estan exposades al públic les llistes completes certificades dels aspirants 
admesos i exclosos, la composició concreta dels membres del tribunal qualificador, així 
com la data, l’hora i el lloc de començament de les proves i, si s’escau, l’ordre d’actuació 
dels aspirants. 

 
Aquesta resolució, amb la llista d’admesos i exclosos, s’exposarà al tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament i es publicarà al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 

 
Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a reparacions i possibles reclamacions. 
Les al·legacions que es puguin presentar es resoldran en el termini dels 30 dies següents 
a comptar des de la presentació de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 

 
La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament 
elevada a definitiva si no es presenten reclamacions. Si hi haguessin reclamacions, seran 
estimades o desestimades, si s’escau, en una nova resolució per la qual s’aprova la llista 
definitiva, la qual es farà pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
Sisena.- Tribunal Qualificador 

 
El Tribunal Qualificador es constituirà de la manera següent: 

President: El de la Corporació o regidor en qui delegui. 

Vocals: - El regidor delegat d’Urbanisme o corporatiu en qui delegui. 
- Un tècnic o expert designat per l’Alcaldia. 
- Un representant de l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya. 

 
Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui. 

 
Un representant del personal designat d’entre el conjunt de delegats d’aquest personal, 
amb veu però sense vot. 

 
La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels respectius suplents. 

 
L’abstenció i la recusació dels membres designats s’ha d’ajustar al què preveuen els 
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres, siguin titulars o suplents. 

 
Les decisions del Tribunal s’adoptaran per majoria de vots dels presents, resolent, en cas 
d’empat, el vot del que actuï com a President. 

 
El Tribunal podrà disposar de la incorporació d’assessors especialistes per a totes o 
algunes de les proves a valorar. Els assessors es limitaran a l’exercici de les especialitats 
tècniques  en  base  exclusivament  a  les  quals  col·laboraran amb el Tribunal. El seu 
informe no serà vinculant, però haurà de ser tingut en compte en la puntuació. 

 
El Tribunal no podrà declarar aprovats a un nombre d’aspirants superior al de les places 
convocades. Les resolucions del Tribunal vinculen a l’Administració, sense perjudici que 
aquesta pugui procedir a la seva revisió de conformitat amb el que preveuen les normes 
d’aplicació. 

 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per prendre els 
acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament d’aquesta convocatòria, 
en tot allò no previst en aquestes bases. 

 
Setena.- Procés de selecció 

 
1.- La selecció consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits 
i nivell d’experiència relacionats amb el lloc de treball que en les presents bases s’oferta. 

 
2.- El Tribunal exclourà els aspirants si es demostra que no reuneixen els requisits 
sol·licitats a la present convocatòria. 
Vuitena.- Desenvolupament del concurs 

 
Consistirà en la valoració dels mèrits de l’aspirant que efectuï el Tribunal, amb un màxim 
de 25 punts, sobre els al·legats i acreditats documentalment pels interessats, juntament 
amb l’escrit de sol·licitud per prendre part en el concurs. 

 
Els mèrits aportats hauran de ser per originals o fotocòpies compulsades, d’acord amb el 

barem següent: 
 

a)  Per  serveis  prestats,  com arquitecte en règim de personal funcionari o interí en 
aquesta o altres administracions locals, pel desenvolupament d’un lloc d’igual nivell del 
lloc de treball convocat, 1 punt per cada any o fracció, fins un màxim de 5 punts, 
puntuant-se  proporcionalment  el  temps  inferior  a  l’any.  Aquests  mèrits  s’hauran 
d’acreditar per certificació de serveis expedida per la Corporació corresponent. 

 
b) Per serveis o col·laboracions prestats en altres administracions no especificades en 
altres apartats d’aquestes bases, 0’40 punts per any fins a un màxim de 2 punts. 

 
c) Experiència professional en el sector privat, com a arquitecte, a raó de 0,5 punts per 
any o fracció igual o superior a 6 mesos i fins a un màxim de 4 punts. 

 
d) Estar en possessió de títols, diplomes o certificats acreditatius d’haver realitzat cursos 
de formació, reciclatge o perfeccionament relacionats amb la plaça a cobrir, d’acord amb 
el següent barem: 

 
a) D’una durada de menys de 15 hores: 0,2 punts per curs. 
b) D’una durada d’entre 15 i 29 hores: 0,4 punts per curs. 
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c) D’una durada d’entre 30 i 59 hores: 0,6 punts per curs. 
d) D’una durada d’entre 60 i 100 hores: 0,8 punts per curs. 
e) D’una durada igual o superior a 100 hores: 1 punt per curs. 

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 6 punts. 

e) Altres mèrits: Es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants que tinguin relació amb 
funcions inherents al lloc de treball i que no s’hagin valorat en apartats anteriors. 
La puntuació màxima d’aquest apartat no podrà ser superior a 3 punts. 

 
f) Entrevista personal: El Tribunal, si ho considera convenient, podrà mantenir una 
entrevista  personal  amb  els  aspirants  que  obtinguin  millor  puntuació  en  la  fase  de 
concurs. 

 
Aquesta entrevista consistirà a mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions 
vinculades al lloc de treball i a l’experiència professional, podent-se efectuar preguntes 
sobre el seu nivell de formació. 

 
L’objecte de l’entrevista és concretar els coneixements pràctics i bàsicament les habilitats 
i aptituds dels aspirants per a la tasca a realitzar en el lloc de treball. 

 
Aquesta es valorarà amb un màxim de 5 punts. 

 
Novena.- Llista d’aprovats. Presentació de documents i nomenament 

 
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la llista d’aprovats i elevarà 
la corresponent proposta al President de la Corporació, per ordre descendent de 
puntuació. 

 
Serà requisit inexcusable previ al nomenament, que l’aspirant aporti tota la documentació 
acreditativa de complir les condicions de la base tercera de la convocatòria. Aquesta 
documentació s’hauria d’aportar com a màxim en el termini de 10 dies a l’elevació de la 
proposta de nomenament a l’Alcaldia. 

 
El que tingui la condició de funcionari públic estarà exempt de justificar documentalment 
les condicions i requisits ja demostrats per obtenir el seu anterior nomenament. En 
aquest cas, hauran de presentar certificació de la persona de qui depenguin, acreditant la 
seva condició i totes les circumstàncies que constin en el seu expedient personal. 

 
Si l’aspirant proposat no presenta la documentació dins del termini indicat, tret de causa 
de força major justificada, o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser nomenat i 
quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en 
què hagués pogut incórrer per falsedat en la instància sol·licitant prendre part en els 
procediments de selecció. En aquest cas, l’Alcaldia formularà proposta a favor de 
l’aspirant que, havent superat el procés selectiu, tingui cabuda en la plaça convocada. 

 
Exhaurit el termini de presentació de documents, l’Alcaldia, en el termini d’un mes, ha de 
nomenar la persona proposada pel Tribunal com a personal funcionari i li ha de notificar. 
El nomenament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Una  vegada  efectuada  aquesta  notificació,  la  persona  nomenada  ha  de  prendre 
possessió i prestar el jurament o la promesa establerts al Decret 359/1986, de 4 de 
desembre, en el termini màxim d’un mes. 
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La persona nomenada que, sense cap raó justificada, no s’incorporin al servei de la 
Corporació, perdran tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament 
subsegüent com a personal funcionari. Procedint de igual manera que s’estableix a la 
base vuitena per citar a la persona que hagués superat el concurs oposició seguint l’ordre 
de puntuació obtinguda. 

 
En cas que el Tribunal decidís que cap dels aspirants presentats a les places convocades 
reuneixen les condicions mínimes necessàries per desenvolupar les funcions del lloc de 
treball, podrà declarar deserta la convocatòria. 

 
Contra l’actuació del Tribunal es podrà interposar recurs ordinari davant el President de la 
Corporació Local en el termini i els efectes que estableix la LRJPAC. 

 
Desena.- Incompatibilitats 

 
Abans d’incorporar-se al servei de l’ajuntament, la persona nomenada ha d’efectuar una 
declaració d’activitats i, si escau, sol·licitar la compatibilitat o exercir, altrament l’opció 
prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, en relació amb l’article 10 de 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre i amb l’article 337, del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, en ser d’aplicació la normativa vigent sobre règim d’incompatibilitats en el sector 
públic. 

 
Onzena.- Assistències 

 
Els  membres  del  Tribunal  acreditaran  les  assistències  previstes  en  el  Reial  Decret 
462/2002, de 24 de maig sobre indemnitzacions per raó del servei. 

 
Dotzena.- Incidències 

 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

 
En tot allò no previst a les presents Bases, serà d’aplicació la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de mesures per a la reforma de la funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local; el 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, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals, i la 
resta de normativa aplicable. 

 
Tretzena.- Recursos 

 
Aquestes bases, la convocatòria, les actuacions del Tribunal i tots aquells actes 
administratius que se’n derivin podran ser impugnats, d’acord amb la LRJPAC, mitjançant 
la interposició de recurs potestatiu de reposició, o bé directament, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la seva publicació en els diferents diaris oficials. 

 
Per la mera concurrència al concurs s’entén que els aspirants accepten íntegrament 
aquestes bases, llevat del cas que hagin exercit prèviament el seu dret a impugnar-les. 

 
Canet de Mar, juny de 2004 
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SEGON: Publicar les bases en el BOP i l’anunci de convocatòria en el DOGC i BOE 
seguint el procediment establert en la normativa abans referenciada per desenvolupar 
les proves de selecció per cobrir aquesta plaça. 

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

 
9.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
L’AGRUPACIÓ DE GEGANTERS I DIABLES DE CANET 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 

 
10.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT 
AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL 

 
Atès que l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, adscrita al  Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, organitza un circuit de concerts anomenat “Ressons a 
Catalunya”, amb la finalitat de fer arribar propostes de concerts que es presenten a 
l’Espai de Dansa i Música de la Generalitat, 

 
Atès que a l’Ajuntament de Canet de Mar, li interessa col·laborar en aquest 
esdeveniment, oferint la possibilitat de què alguns d’aquests espectacles arribin a la 
població. 

 
Atès que la subscripció d’aquest conveni no té cap cost addicional per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en la contractació dels grup, 

 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el contingut del qual és el següent: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE   L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL 

 
Barcelona, 5 d’abril de 2004 

 
D'una part, la senyora Carmina Vendrell i Escofet, gerent de  l'Entitat Autònoma de 
Difusió Cultural, en endavant EADC, adscrita al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, amb domicili a Barcelona, Portal de Santa Madrona, 6-8, i 
número de NIF.  xxxxxxx, actuant en el seu nom i representació, en virtut del 
nomenament de 13 de maig de 2003 i de l’acord del Consell d’Administració de l’EADC, 
de 28 d’abril de 1997, de delegació de funcions en la gerent. 

 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, Alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. xxxxxxx, el 
qual intervé en el seu nom i representació. 

 
MANIFESTEN 

 
I.- Que l’EADC, a través del Centre de Promoció Musical Ressons, organitza en 
col·laboració amb diferents ajuntaments i entitats, un   circuit de concerts anomenat 
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Ressons a Catalunya amb la finalitat de fer arribar a tot el territori de Catalunya 
algunes de les propostes de concerts que es presenten a l'Espai de Dansa i Música de 
la Generalitat de Catalunya, a Barcelona. 

 
II.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar, és l’entitat que gestiona la Sala que s'especifica 
en l'annex a aquest conveni, i té interès en col·laborar en aquest esdeveniment, 
mitjançant la seva participació directa, oferint la possibilitat de què alguns d’aquests 
concerts es celebrin en l'esmentada sala. 

 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes, acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 

 
PACTES I CONDICIONS 

Primer.- Objecte del conveni 

L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la col·laboració 
de l’Ajuntament de Canet de Mar amb l’EADC, consistent en la seva participació en el 
Circuit Ressons a Catalunya, acollint a les sales que gestiona, aquells concerts que 
s'acordi entre les parts i que es concretaran en annexos d’aquest conveni. 

 
Segon.- Condicions particulars de cada concert 

 
En annexos a aquest conveni, que seran subscrits per ambdues parts en el model que 
s'adjunta com a annex I, es concretarà en cada cas: 

 
a)   El nom del grup que realitzarà el concert. 
b)   La data, l’hora i la sala on tindrà lloc l'actuació. 
c)   l’aportació econòmica que l’EADC abonarà al grup. 
d)   l’aportació econòmica que l'entitat col·laboradora en cada cas abonarà al grup. 

 
Tercer.- Aportacions de l’EADC 

 
L’EADC gestionarà amb els representants dels grups la seva participació en el circuit i 
les condicions econòmiques amb què hi participarà. Així mateix assumirà els costos de 
promoció i difusió genèrica del Circuit. 

 
Quart.- Aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, respecte a aquells concerts que s'hagin acordat, posarà 
a disposició del grup la Sala, amb la infrastructura necessària per a la preparació i 
realització dels concerts, incloent el personal (porters, taquillers, personal de neteja, 
servei de vigilància...). Així mateix es farà càrrec de les despeses corresponents a 
equipament tècnic. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, declara que la Sala on es realitzin els concerts es troba 
legalitzada i compleix tots els requeriments de seguretat exigits per la normativa vigent. 
L'EADC  es  reserva  el  dret  a  sol·licitar  la  documentació  acreditativa  d'aquest 
compliment. 

 
Cinquè.- Taquillatge, drets d’autor i publicitat individualitzada del concert 

 
Els ingressos per taquillatge que generi la realització dels concerts que formen part 
d'aquest Circuit, seran íntegrament per a la sala, que es farà càrrec de liquidar els drets 
d’autor corresponents. 
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Aquesta actuació haurà d’estar integrada en els programes ordinaris que fan difusió 
dels concerts programats a la sala i haurà de tenir el mateix tractament publicitari que 
tinguin la resta d’actuacions programades en aquest espai, fent constar que l’actuació 
forma part del programa Ressons a Catalunya del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Sisè.- Vigència 

 
La vigència d’aquest conveni es fixa fins al 31 de desembre de 2004, podent-se 
prorrogar per períodes anuals, si cap de les dues parts el denuncia abans de 
l'acabament de la seva vigència. 

 
En qualsevol cas, la denuncia del conveni no afectarà als concerts que ja es trobin 
acordats en el moment de realitzar-se la denuncia i el conveni continuarà vigent fins a 
la realització d'aquests concerts. 

 
Setè.- Furs 

 
Ambdues parts corroboren en tot moment el principi de bona fe i eficàcia, a fi de què 
l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament. En cas de discrepàncies 
en la interpretació i/o execució del mateix, les part se sotmeten a la Jurisdicció dels 
Tribunals de Barcelona amb expressa renúncia al fur que els pogués correspondre. 

 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

 
Carmina Vendrell i Escofet                                                          Joaquim Mas i Rius 
Gerent de l’EADC                                                        Ajuntament de Canet de Mar” 

 
Atès  que  el  pacte  segon  del  propi  conveni  estableix  que  per  cada  concert  es 
subscriurà un annex al conveni. 

 
Atès que el passat dia 17 d’abril tingué lloc un concert inclòs en el circuit “Ressons a 
Catalunya”, que es concretà en els següents termes: 

 
RESSONS A CATALUNYA 

 
 

Aquest document concreta les condicions particulars per a la realització del concert 
que s'especifica a continuació, que forma part del Circuit Ressons a Catalunya. La 
resta de condicions es troben regulades al Conveni de Col·laboració subscrit entre 
les parts en data 5 d’abril de 2004, al qual s'adjuntarà, com a annex, aquest 
document. 

 
 

CONCERT DEL GRUP MIQUEL GIL 

DATA PROGRAMADA 17 d’abril de 2004 

SALA L’Envelat de Vil·la Fora 
 

ENTITAT QUE GESTIONA LA SALA Ajuntament de Canet de Mar 
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APORTACIONS ECONÒMIQUES DE CADA UNA DE LES PARTS AL GRUP: 
 

ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL: 800 EUROS (més IVA) 

ENTITAT QUE GESTIONA LA SALA  1.200 EUROS (més IVA) 
 
 

Barcelona, 5 d’abril de 2004 
 
 

Carmina Vendrell Escofet Joaquim Mas i Rius 
Gerent de l'EADC Ajuntament de Canet de Mar 

 
 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER: Aprovar i  signar el conveni de col·laboració amb l’Entitat Autònoma de 
Difusió Cultural. 

 
SEGON: Aprovar l’annex al conveni relatiu a l’actuació del grup “Miquel Gil”, el passat 
dia 17 d’abril d’enguany. 

 
TERCER: Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquests 
acords. 

 
11.- RECTIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL FESTIVAL DE 
MÚSICA CLÀSSICA DEL CASTELL DE SANTA FLORENTINA. 

 
Atès que l’article 7.2.a) de les bases reguladores de la concessió de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix que les 
subvencions podran concedir-se directament quan estiguin previstes en les pressupost 
de l’exercici i que es canalitzaran mitjançant convenis de col·laboració. 

 
Atès que a la partida 48903 111 10 del vigent pressupost per a l’any 2004, hi ha 
prevista una consignació pressupostària de 9.015,18 € per subvencionar els concerts 
al castell de Santa Florentina. 

 
La Junta de Govern Local de data 10 de març d’enguany va aprovar la subscripció 
d’un conveni de col·laboració amb el festival de música clàssica del castell de Santa 
Florentina. 

 
Atès que des d’aquesta data s’han produït noves negociacions que han portat a 
ambdues parts a considerar la necessitat de modificar certes clàusules del conveni 
que es va aprovar en el seu dia, essent el nou conveni resultant: 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA DEL 
CASTELL DE SANTA FLORENTINA 

 
A Canet de Mar, a                        de                     de 2004 

 
REUNITS 

 
D’una part Joaquim Mas i Rius, alcalde-president de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
actuant en nom i representació del mateix, i assistit pel secretari, Marcel·lí Pons i Duat, 
que dóna fe de l’acte. 

 
De l’altra part el Sr. Carlos Hartman, amb NIF núm. xxxxxxxx com a director del 
Festival de Música Clàssica del Castell de Sant Florentina. 

 
Es reconeixent mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i 

 
EXPOSEN 

 
Primer.- Que el Castell de Santa Florentina està catalogat com un Bé Cultural d’Interès 
Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el Catàleg de 
Monuments i Conjunts Histórico-artístics de Catalunya. 

 
Segon.-  Que  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  en  compliment de la Llei de Patrimoni 
Cultural Català  (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per fomentar 
l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional que és. 

 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en seguir col·laborant per a 
la consolidació del Festival de Música Clàssica del Castell de Sant a Florentina, el 
director del qual és el Sr. Carlos Hartman. 

 
Que, per tant, convenen el present contracte i a tal efecte estableixen els següents 

 
PACTES 

 
Primer.- El castell de Santa Florentina, es compromet a facilitar l’accés dels grups 
organitzats entorn a la Passejada històrica per Canet, prevista pel 3 de juliol de 2004., 
amb accés al jardí, al pati d’armes i al celler de forma gratuïta. 

 
Segon.- El senyor Carlos Hartman com a director del Festival de Música Clàssica del 
Castell de Santa Florentina es compromet a: 

a. Oferir 50 entrades per concert del Cicle de Concerts de Música Clàssica del 
Castell amb un 10% de descompte a adquirir a Vil·la Flora entre l’1 i el 30 de juny 
per les persones de Canet. 

b. 6 entrades per concert a la zona de públic. c. 
4 entrades per concert a la zona reservada. 

d. Fer constar l’Ajuntament com a patrocinador dels concerts 
 

Tercer.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
a) Donar el suport econòmic que s’instrumentarà a través de les corrents bases 
d’atorgament de subvencions. 
b) Donar el següent suport logístic per a la realització del Festival: 

- Aplanar i regar la riera zona de pàrking. Repetir aquesta operació cada dos 
setmanes. 
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- Passar la màquina petita per allisar l’accés des de la riera fins al pati 
d’armes. Repetir aquesta operació cada cop que plogui. 

-  Repartir  la  publicitat  als  Ajuntaments  de  la  comarca  que  proporcioni 
l’organització del festival. 
- Impressió de 2000 programes específics de cada concert. 
- Repartiment dels 2000 programes en punts clau de la ciutat, equipaments 
culturals, llibreries, fleques, farmàcies, bars, etc. 
- Préstec de 25 cadires de fusta plegables 

 
Quart.- Termini: s’estableix el termini d’un any. 

 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, estès amb paper comú, 
per duplicat i a un sol efecte, ambdues parts el signen en el lloc i en la data indicats a 
l’encapçalament. 

 
 

L’Alcalde                                                                             El Director del Festival 
 
 
 

El secretari 
 
 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER: Aprovar la rectificació del conveni de col·laboració amb el Festival del Castell 
de Santa Florentina, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 10 de 
març de 2204, així com la seva signatura. 

 
SEGON: Ratificar la despesa de 9.015,18 € amb càrrec a la partida 48903 111 10 del 
vigent pressupost per a l’any 2004, ja aprovada. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquests 
acords. 

 
12.- CREACIÓ D’UNA XARXA SENSE FILS A CANET DE MAR 

 
Diversos col·lectius locals s’han adreçat a l’Ajuntament de Canet de Mar per sol·licitar 
col·laboració en la creació d’una xarxa sense fils al nostre municipi. 

 
Atès l’interès d’aquest Ajuntament a donar suport a les iniciatives de foment de les 
tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació,  entre  elles  la  intercomunicació 
informàtica  dels  habitants  de  Canet  per  mitjà  d’una  xarxa  sense  fils  d’abast 
metropolità. 

 
Atès que al Pla de Comunicació per aquesta legislatura (2004 – 2007) es fa referència 
a aquest suport recíproc entre els experts locals en noves tecnologies i l’Ajuntament. 

 
Atès que la creació d’una W-LAN (wireless local area network – xarxa local sense fils) 
farà que qualsevol canetenc es pugui connectar a la xarxa informàtica pública, que 
permetrà  entre  d’altres  opcions:  creació  d’una  intranet  ciutadana  on  particulars, 
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institucions i entitats podran posar a disposició dels usuaris tota la informació pública 
que creguin oportuna amb la finalitat de crear una xarxa ciutadana lliure, amb jocs en 
xarxa entre canetencs, arxius compartits, fòrums i debats, informació local ... 

 
Atès que membres de Vilaweb Canet, d’Edicions Els Dos Pins i de la plataforma 
CANET WIRELESS formen, des del 28 d’abril de 2004, la branca de noves 
tecnologies d’ Edicions Els Dos Pins per, d’aquesta manera, treballar conjuntament 
en aquest àmbit a la localitat. 

 
Per tot això i tenint en compte la voluntat de la Regidoria de Comunicació d’ajudar 
a fer possible aquesta xarxa sense fils a Canet, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER- AUTORITZAR la formalització d’un Conveni amb Edicions Els Dos Pins 
per col·laborar amb la branca de noves tecnologies en la implantació de la xarxa 
sense fils a Canet de Mar. 

 
SEGON- AUTORITZAR les despeses corresponents, que no seran superiors a 
9.500 euros, amb càrrec a la partida 62500 d’inversions del vigent pressupost, per 
atendre les obligacions econòmiques d’aquest Ajuntament en virtut de l’esmentat 
conveni. 

 
13.- ATORGAMENT DE LA BECA D’INVESTIGACIÓ LOCAL RAIMON BONAL I DE 
FALGÀS 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar convoca bianualment la “Beca d’investigació local: 
Raimon Bonal i de Falgàs”, tot recollint la iniciativa popular proposada pel Col·lectiu 
Ciutadà Raimon Bonal. La beca s’atorga a un projecte d’investigació sobre qualsevol 
àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, jurídiques, etc.) que 
tingui relació directa amb Canet de Mar i té una dotació econòmica de 4.808 euros que 
es concedeix a un sol projecte. 

 
Atès que enguany s’han presentat set projectes d’investigació dins del termini legal 
establert entre el 2 de febrer i el 31 de març, els quals són els següents: 

 
- Passat i present de l’activitat teatral a Canet de Mar, d’ Ivet Torres Muixí i 

Concepción Romero Porras. 
 

- La vegetació dels rials de Canet, d’ Albert Herrero Izquierdo 
 

- La industrialització a Canet de Mar 1890-1960. Mecanització i expansió del 
gènere de punt, de Carles Izcara Cayuela. 

 
- Canet de Mar. La transformació d’una vila del Maresme i del seu medi natural 

(del segle XVIII fins als nostres dies), d’ Antoni Durà Guimerà i Marc Baylina 
Dolz.. 

 
- Els orígens d’una Catalunya rica. El cas de la vila de Canet a l’època moderna, 

d’Alexandra Capdevila Muntada. 
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- Procés  migratori  de  la  població  magribina  resident  a  Canet,  i  la  seva 
repercussió en el poble, de Mònica Majó Vázquez, Montserrat Fàbregas Vidal i 
Míriam Sorribas Cateura. 

 
- Catalogació i  estudi  de  l’arxiu  musical  de  Canet,  de  Francesc Bonastre  i 

Bertran, Francesc Cortès i Mir i Maria Teresa Ximenes 
 

Atès que la Comissió de selecció de la beca ha analitzat i avaluat tots els projectes i ha 
triat com a treball mereixedor de la beca el presentat amb el títol Catalogació i estudi 
de l’arxiu musical de Canet, de Francesc Bonastre i Bertran, Francesc Cortès i Mir, i 
Maria Teresa Ximenes. 

 
Atès que l’esmentada Comissió ha fet públic el seu veredicte el 31 de maig de 2004. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció de la Beca Raimon Bonal i de 
Falgàs segons el qual el projecte mereixedor de la Beca d’enguany és: Catalogació i 
estudi de l’arxiu musical de Canet. presentat per Francesc Bonastre i Bertran, 
Francesc Cortès i Mir, i Maria Teresa Ximenes. i desestimar les altres sis propostes 
presentades. 

 
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.404 € amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost vigent i la despesa de 2.404 € amb càrrec a la partida del 2005. 

 
TERCER.- Acordar l’aplicació d’una retenció del 15% d’IRPF en els pagaments de la 
beca, en virtut de l'article 83.4, 6 i 7 de la Llei 40/1998 de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques, modificada per la llei 46/2002, de 18 de desembre. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquests 
acords. 

 
14.- MILLORA DE CIRCULACIÓ DE LA RIERA GAVARRA AMB RDA. SANT JORDI 

 
Vist que en els últimes setmanes s’han produït alguns accidents de trànsit a la cruïlla 
de la riera Gavarra amb la Ronda Sant Jordi, solament amb danys materials. 

 
Atès que es creu convenient, per tal d’evitar en el possible que això torni a succeir, i 
que el resultat sigui de danys personals, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la col·locació d’una banda reductora de velocitat de 4 metres de 
longitud, a fi que els vehicles que emprenen la marxa, un cop passat el pas de 
vianants, hagin de reduir la velocitat al màxim, així com substituir el senyal existent de 
“Cedeixi el pas” per un “d’Stop”. 

 
S’adjunta plànol amb totes les modificacions. 
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15.- SENYALITZACIÓ ZONA BLAVA RIERA BUSCARONS, ENTRE ELS CARRERS 
ABELL I JOSEP MORA 

 
Vist l’augment de vehicles i l’absència d’estacionaments a la zona del mercat, des 
d’aquesta Prefectura, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la creació de zona Blava a la Riera Buscarons, entre els carrers 
Abell i Josep Mora, col·locant 4 rètols informatius. 

S’adjunta croquis amb la senyalització. 

16.- PÀRQUING GRATUÏT I NO VIGILAT A CA L’EUSEBI - RIERA GAVARRA. 

Vist l’augment de vehicles i l’absència d’estacionaments a la part baixa de la població. 

Atès que s’estan realitzant obres al lloc per tal d’habilitar-lo com a pàrquing gratuït i no 
vigilat, de  conformitat amb  la  proposta de  la  Tinència de  l’Alcaldia de  Seguretat 
Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la senyalització d’entrades i sortides  del pàrquing de Ca l’Eusebi – 
Riera Gavarra i canviar de lloc el rètol informatiu. 

 
S’adjunta croquis amb la nova senyalització. 

 
17.- MILLORA DE CIRCULACIÓ DE L’AVINGUDA MARESME 

 
Vistes les sol·licituds de diferents veïns de l’Avda. Maresme, del perill existent a la 
sortida del bucle per la velocitat dels vehicles. 

 
Atès que la Policia Local ha observat que a la sortida de la plaça del Cavaió hi ha un 
pas de vianants, que amb motiu dels jardins, es veu disminuïda la visibilitat dels 
vianants que surten de l’esmentada plaça, amb el conseqüent perill, es creu que es 
podria solucionar de dues formes: 

 
1.  Desplaçant  el  pas  de  vianants  uns  10  metres  i  col·locar  dues  bandes 

reductores de velocitat, comportant la reorganització de la bardissa del jardí. 
2.  Col·locar dues  bandes  reductores de  velocitat  abans  del  pas  de  vianants 

existent. 
 

Des d’aquesta Prefectura es creu que el més convenient és la primera opció. 
 

Per tot l’esmentat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el desplaçament del pas de vianants uns 10 metres i col·locar dues 
bandes reductores de velocitat abans d’arribar al pas de vianants. 

 
SEGON.- Reorganitzar la bardissa del jardí de la plaça del Cavaió, tapant la sortida 
existent i obrir just davant del nou pas de vianants. 

22 



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 

 

 

 
 
 
 

S’adjunta plànol amb totes les modificacions. 
 

18.- MILLORA DE CIRCULACIÓ DEL CARRER CLAUSELL 
 

Vistes les sol·licituds de diferents veïns del carrer Clausell, de trobar una solució al 
problema que tenen pels vehicles indegudament estacionats. 

 
Atès que la Policia Local ha pogut comprovar que és cert que existeix problemes amb 
els guals, a causa dels vehicles que acostumen a estacionar sobre les voreres, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la col·locació de pivots al carrer Clausell, entre els carrers Tordera i 
Pirineus, per tal d’evitar que els vehicles estacionin sobre la vorera. 

S’adjunta plànol amb totes les modificacions. 

19.- MILLORA DE CIRCULACIÓ DEL CARRER JOSEP BARÓ 
 

Vist la problemàtica existent al c/ Josep Baró, donat que actualment és molt transitat, 
sobretot, per camions de grans dimensions i autocars (línia escolar). 

 
Atès que està permès estacionar a un costat de la via, ocasionant situacions de perill, 
degut al doble sentit de circulació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar l’eliminació dels estacionaments al carrer Josep Baró, per tal de 
facilitar la circulació dels vehicles, senyalitzant horitzontalment la calçada, delimitant 
els dos carrils de circulació 

 
S’adjunta plànol amb totes les modificacions. 

 
20.- MILLORA DE CIRCULACIÓ DIFERENTS PUNTS DE LA POBLACIÓ. 

 
Vistes les sol·licituds de diferents veïns de la població, demanant es col·loquin bandes 
reductores de velocitat per tal d’evitar accidents. 

 
Atès que la Policia Local ha fet un estudi de les diferents zones i es creu convenient 
col·locar bandes reductores de velocitat a: 

 
Passeig Misericòrdia (tant de pujada com de baixada), Ronda Josep Anselm Clavé, 
Ronda Sant Jordi, carrer Sant Joaquim, Via Cannetum, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la col·locació de bandes reductores de velocitat a: Passeig 
Misericòrdia (tant de pujada com de baixada), Ronda Josep Anselm Clavé, Ronda 
Sant Jordi, carrer Sant Joaquim, Via Cannetum 
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L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i  règim  jurídic  de  les  entitats locals, sotmet a  la  consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents. 

 
21.- COMPENSACIÓ D’UN DEUTE A FAVOR DE LA SRA. AFB. 

 
Atesa la instància presentada per part de la Sra. AFB en nom propi i  proveïda amb NIF 
núm. Xxxxxxxx amb domicili a efectes de notificacions al Carrer Tomàs i Milas, xx, 1er. 
de Canet de Mar i en la qual demana la compensació de deutes en vers a la liquidació 
de l’IBI any 2004 pendent amb l’OGT per import principal de 
255,28€  respecte de la liquidació i pagament del ingrés indegut de l’IIVTNU any 2001 
per import de 321,51€ més els interessos corresponents. 

 
Atesa la normativa reguladora a l’empara del que disposa l’article 63 a 68 del RD 
1684/1990, de 20 de desembre, Reglament General de Recaptació. 

 
En conseqüència, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir a la senyora AFB, provista del NIF xxxxxx i amb domicili al 
Carrer Tomàs Milans, xx de Canet de Mar la COMPENSACIÓ del deute abans 
esmentat corresponent al concepte de l’IBI any 2004 per un import de 
255,27€ en vers a l’ingrés indegut en concepte de l’IIVTNU de l’any 2001 per un import 
de 321,51€ més els interessos legals per import total de 11,87€ quedant un saldo 
principal pendent a favor de la Sra. AFB de 78,10€ a l’empara del que disposa l’article 
155 de la LGT. 

 
Data venciment Import del Interessos 

de la fracció Capital Principal Període Tipus Total inter. 
03/07/2003 a 31/12/2003 321,51€ 178 4,25% 6.66 € 
01/01/2004 a 09/06/2004 321,51€ 158 3,75% 5.20 € 

   Total 11.87 € 
 

SEGON.- Comunicar a la interessada i a l’OGT. Diputació de Barcelona els presents 
acords,  que  contra  l’acte  notificat  que  no  és  definitiu  en  via  administrativa,  pot 
presentar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en el termini d’UN MES (Art. 14.2 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals) a comptar des del dia següent al 
de la notificació i tot això, sense perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs que estimeu 
procedent. 
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22.- 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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