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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
16 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: 21.15 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 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)  Atorgament de llicències d’obres majors 
3)  Aprovació de la relació de despeses 
4)  Aprovació de la retenció de crèdits 
5)  Incoació   de   l’expedient   de   contractació   del   servei   de   neteja   de   les 

dependències municipals 
6)  Aprovació bases convocatòria oficial primera de construcció 
7)  Acceptació  i  ratificació  de  la  proposta  de  nomenar  l’antic  camí  d’Arenys 

elaborada pel Centre d’Estudis Canetencs (CEC) 
8)  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 9 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 
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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 

 
2.1.-  ATORGAMENT  LLICÈNCIA  D’OBRES  AL  SENYOR  DSC PER A 
L’AMPLIACIÓ HABITATGE PLANTA PIS DE L’EDIFICI DEL CARRER SANT JOAN 
NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor DS en representació del senyor DSC, 
amb la qual sol.licita llicència d’obres per a l’ampliació habitatge en planta pis de 
l’edifici ubicat al carrer Sant Joan número xx. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta-tècnica municipal de data 21 de maig de 2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència, es comprova que es tracta del plànol que 
incorpora alguns dels punts que s’esmentaven en el primer informe dels Serveis 
Tècnics, redactat el 3 de març del 2004: 

 
- Plànol de façana de l’immoble amb la secció del carrer, de forma que es pot 

determinar clarament l’ARM en el punt mig de la façana. 
-     Modificació de les obertures de la planta sotacoberta. 
-     Adequació del projecte al decret d’habitabilitat. 

 
Ara bé, encara manca, dels punts esmentats al primer informe: 

 
1.  Presentar els plànols d’instal·lacions. 

 
2.  Ajustar l’alçada a l’ARM, tant des de la façana principal com posterior, d’acord 

amb el que s’estableix a les Normes Subsidiàries: 
“Alçada reguladora (ARM): 
És la cota màxima que pot tenir el forjat superior de l’edifici, mesurada 
verticalment al punt mig de la façana, entre la rasant del carrer i la 
intersecció amb la cara superior del forjat o la seva projecció amb la cara 
superior del forjat o la seva projecció horitzontal en cas de trobar-se 
retirat o de no existir.” 

 
Per tot l’esmentat, s’informa desfavorablement la sol·licitud de llicència fins que 
no es facin els punts esmentats”. 

 
Vist  l’informe  de  l’arquitecta  tècnica  municipal  de  data  10  de  juny  d’enguany  el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta dels plànols 
que complementen l’expedient, per tant, donat que la proposta presentada per a 
l’ampliació de l’habitatge situat a la planta pis del C/ Sant Joan, xx, s’ajusta a la 
Normativa vigent, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres 
majors”. 
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Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 11 de juny de 2004. 
 

RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor DSC per a l’ampliació habitatge planta 
pis de l’edifici del carrer Sant Joan número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte David 
Sainz Viladecans, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de sis-cents quaranta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (641,82 €); per 
taxes urbanístiques, la quantitat de cent vint-i-sis euros amb quaranta-cinc cèntims 
(126,45 €), i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns 
municipals la quantitat de quatre-cents catorze euros amb vuit cèntims (414,08 €). 
Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació d’edificis. 

 
2.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GARBI CANET SL PER A LA 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR DE SIS HABITATGES I APARCAMENT 
AL CARRER MONTNEGRE xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor MPG en representació de l’entitat Garbí 
Canet SL, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció edifici plurifamiliar 
de sis habitatges i aparcament al solar ubicat al carrer Montnegre número xx. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 3 de maig de 2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisats els plànols presentats, es comprova que es tracta dels plànols que 
incorporen, per una banda, alguns dels punts esmentats en el primer informe 
referent a la sol·licitud de llicència d’obres i per altra banda, modifiquen la 
proposta presentada amb registre d’entrada núm. 529 del 2 de febrer del 2004. 
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La nova documentació presentada, modifica les distribucions interiors dels 
habitatges i fa una nova proposta d’aparcament. Aquests canvis no afecten al 
compliment dels paràmetres generals previstos a les Normes Subsidiàries, per 
tant s’informa favorablement la documentació presentada, tot i que les obres no 
es podran iniciar sense la prèvia presentació i verificació del projecte executiu, 
que haurà d’incloure els següents punts: 

 
1. Preveure l’evacuació separativa de les aigües pluvials directament a 
carrer per sota vorera. 
2. L’alçada del voladís sobre la vorera ha de ser com a mínim de 3.30 
m. 
3. Estudi de Seguretat i salut 

 
Per altra banda, pel que fa a l’aparcament, donat que es tracta d’una activitat 
sotmesa a llicència, serà necessari obtenir la concessió prèvia o simultània de la 
llicència d’activitat per tal de poder tramitar i concedir la referent a obres.” 

 
Atès que el senyor MPG en representació de l’entitat Garbí Canet SL ha presentat en 
data 23 d’abril d’enguany la sol.licitud de llicència ambiental per a l’aparcament de 
l’edifici. 

Vist l’informe favorable del Secretari de la Corporació de data 11 de juny de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GARBI CANET SL per a la construcció edifici 
plurifamiliar de sis habitatges i aparcament al solar ubicat al carrer Montnegre número 
xx, d’acord al projecte de l’arquitecte Lluís Roig Clemente, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades 
per l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per  un  import de  sis  mil  set-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-un cèntims 
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(6.755,81 €); per taxes urbanístiques, la quantitat de tres mil vuitanta-sis euros amb 
noranta-quatre cèntims (3.086,94 €); per drets de connexió a clavegueram. cent 
vuitanta euros (180,00 €), i en concepte de garantia per respondre dels possibles 
danys en els béns municipals la quantitat de quatre mil sis-cents cinquanta-nou euros 
amb divuit cèntims (4.659,18 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de 
l’obtenció de la llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
2.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A FORCAD 2002 PER A LA 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR DE VUIT HABITATGES I APARCAMENT 
AL CARRER GIRONA NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor JMIC en representació de l’entitat FORCAD 
2002, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció edifici plurifamiliar de 
vuit habitatges i aparcament al solar ubicat al carrer Girona número xx. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 22 d’abril de 2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta dels 
plànols de planta i alçat que complementen i modifiquen el projecte bàsic 
presentat inicialment d’acord amb els punts esmentat en un primer informe 
emès amb data del 20 de gener del 2004: 

-           S’ha presentat un plànol de secció transversal que indica i justifica 
l’alçada reguladora màxima. 
-           S’ha previst l’evacuació separativa de les aigües pluvials. 
-           S’han reduït els balcons de la PB per tal que en qualsevol punt, 
l’alçada mínima lliure des de la rasant del carrer als balcons, sigui de 3.30 
m. 
-           Pel que fa a l’aparcament, es justifica la ventilació natural i les 
maniobres d’accés a les diferents places d’aparcament. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la documentació presentada, 
recordant que abans de l’inici de les obres caldrà: 

 
1. La presentació i  verificació del projecte executiu, que haurà de 

preveure la porta d’entrada al garatge, la rampa  i els passos amb 
una amplada no inferior a 3.50 m. per al lliure pas dels vehicles. 

2. Donat que s’ha previst una plaça d’aparcament addicional per a 
l’habitatge del C/ Sant Josep, xx, baixos (expedient 355 del 24 de 
desembre del 2003), haurà de quedar constituïda una càrrega real 
al registre de la propietat sobre el solar del C/ Girona, xx, en 
base  a  la  qual,  el  mateix  queda  gravat,  quan  s’edifiqui,  amb 
l’obligació de mantenir una plaça d’aparcament a més de les que 
correspongui en base al núm. d’habitatges. 

3. El garatge va destinat a l’exercici d’una activitat sotmesa a llicència, 
serà necessari per tant, obtenir la concessió prèvia o simultània de 
la llicència d’activitat per tal de poder tramitar i concedir la referent a 
obres.” 
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Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 5 de maig de 2004, el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació presentada es comprova que es tracta del projecte 
executiu i l’estudi de seguretat i salut per a la construcció d’un habitatge entre 
mitgeres al C/ Girona, xx. 

 
El projecte executiu s’ajusta al projecte bàsic presentat inicialment, però no 
preveu la porta d’entrada al garatge i una amplada lliure de pas de 3.50 m., per 
tant,  caldria  realitzar  les  esmenes  necessàries  per  tal  d’ajustar  aquesta 
amplada als mínims establerts a la normativa vigent.” 

 
Atès que en data 10 de maig d’enguany, s’han presentat els plànols que preveuen la 
porta d’entrada al garatge i una amplada lliure de pas de 3,50 m. 

 
Atès  que  el  senyor  JMI  en  representada  de  FORCAD  SL  ha presentat la 
sol.licitud de llicència ambiental per a l’activitat de garatge a l’esmentat edifici. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 11 de juny de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la societat FORCAD S.L. per a la construcció 
edifici plurifamiliar de vuit habitatges i aparcament al solar ubicat al carrer Girona 
número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte Xavier Alcalde Díez, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les 
condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques 
marcades per l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de onze mil cent trenta euros amb vint cèntims (11.130,20 €); per taxes 
urbanístiques, la quantitat de quatre mil vuit-cents setanta-un euros amb quaranta-tres 
cèntims (4.871,43 €); per drets de connexió a clavegueram, dos-cents quaranta euros 
amb quaranta cèntims (240,40 €),  i  en  concepte de  garantia per respondre dels 
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possibles danys en els béns municipals, la quantitat de set mil vuit-cents setanta-sis 
euros (7.876 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, la llicència 
d’obres resta condicionada a la inscripció registral de la condició especial de concessió 
de la llicència, abans de l’inici de les obres, de l’obligació de mantenir una plaça 
d’aparcament a més de les que correspongui en base al núm. d’habitatges de l’edifici i 
vincular-la a l’habitatge de la planta baixa del carrer Sant Josep número xx, en 
compliment de l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 24 de març de 
2004. 

 
Aquesta condició especial de concessió de la llicència, de conformitat amb els articles 
307.4 i 309.3 LS/92, es farà constar mitjançant nota marginal, que tindrà una vigència 
indefinida, de conformitat amb l’article 73 del Reglament sobre inscripció en el registre 
de la propietat d’actes de naturalesa urbanística, aprovat per R.D. 1093/1997, de 4 de 
juliol (RHU), sense desplegar més efectes que els de la denominada publicitat notícia 
pura. Aquesta inscripció s’haurà de practicar, de conformitat amb l’establert als articles 
1.4, 2.2 i 74 RHU, en virtut d’instància del titular de la finca, a la que s’acompanyarà 
certificació administrativa expedida pel qui subscriu en la que constarà literalment 
l’acord adoptat que dóna lloc a la pràctica de la inscripció. 

 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 16 de juny de 2004, per import de 512.239,30 
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 16 de juny de 2004, per import 
512.239,30 de 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. 

 
TERCER.- Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom ràdio Canet per 
import de 46,31 EUR. 

 
4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
5127 al 5204 de la relació núm. 19/04 del pressupost ordinari de la Corporació i la 
retenció número 228 de l’Organisme Autònom Radio Canet, segons la relació adjunta. 
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Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2003, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 19/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 35740.83€ i la 
retenció número 228 amb càrrec a l’Organisme Autònom Radio Canet, per import de 
15.180,-€ 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
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.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’OFICIAL 
PRIMERA CONSTRUCCIÓ 

 
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 laboral d’aquest Ajuntament, per a l’any 2004, hi ha 
vacant una plaça d’oficial primera construcció, per haver causat baixa una de les 
persones que ocupava un lloc de treball d’oficial primera construcció, 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 es proposa a la Junta de Govern Local 
que prengui els acords següents: 
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PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial primera 
construcció, vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament i convocar el 
corresponent concurs-oposició per a la cobertura d’aquesta plaça. 

 
“BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN RÈGIM 
LABORAL FIX DEL LLOC DE TREBALL D’OFICIAL PRIMERA PALETA AMB DESTÍ 
A LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Primera.- Objecte de la convocatòria 

 
L’objecte d’aquestes bases és regular la provisió laboral de caràcter fix, mitjançant 
concurs oposició lliure, de la plaça d’oficial primera paleta, inclosa en l’oferta pública de 
l’any 2004, de la plantilla de personal laboral de la Corporació. 

 
Aquestes bases seran de compliment obligatori per l’Ajuntament de Canet de Mar i per 
totes aquelles persones que participin en els processos de selecció. 

 
Segona. Condicions dels aspirants 

 
Per a ser admesos a les proves convocades, els aspirants hauran de reunir els següents 
requisits: 

 
1. Tenir 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació establerta per la categoria, referits 
ambdós límits a la data de termini de presentació d’instàncies. 

 
2. Posseir el títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent. 

 
3. No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les 
corresponents funcions. 

 
4. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’ exercici de les funcions públiques ni 
estar separat, mitjançant resolució administrativa ferma, del servei de qualsevol 
administració. 

 
5. No trobar-se comprès en causes d’incapacitat o imcompatibilitat de les previstes a la 
legislació vigent. 

 
6. Nacionalitat espanyola, comunitària, d’aquells estats membres que en virtut de tractats 
internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d’aplicació la 
lliure circulació de treballadors o estranger resident a Espanya. 

 
7. Posseir el carnet de conduir de classe B-1. 

 
8. Coneixement de la llengua catalana: nivell A, atorgat per la Junta Permanent de Català 
o equivalent. Altrament, caldrà acreditar durant el procés selectiu, el coneixement de la 
llengua catalana tant en l’expressió oral com en l’escrita en el grau adequat a les funcions 
pròpies de la plaça. 

 
Tercera.- Sol.licituds 

 
Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’han d’adreçar a l’alcalde. 

 
Les sol·licituds i la documentació necessàries, es presentaran al Registre General 
d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres i de 9 a 14 hores, o es poden trametre pels 
mitjans que preveu l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de 
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les administracions publiques i procediment administratiu comú, en el termini de vint dies 
naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Caldrà acompanyar a la sol·licitud la documentació següent: 

 
-  Currículum  vitae  de  l’aspirant  amb  còpia  dels  documents  que  acreditin  el  mèrits 
al·legats. 

 
-Fotocòpia del DNI. 

 
- Fotocòpia del títol acadèmic corresponent. 

 
- Fotocòpia del certificat de coneixement de l’idioma català de nivell A de la Junta 
Permanent de català o document equivalent. 

 
El currículum haurà d’incloure els justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Els mèrits 
no acreditats documentalment en aquest moment, no podran ser valorats pel Tribunal 
Qualificador. 

 
Tota la documentació a aportar caldrà presentar-la en original i còpia, per tal de procedir 
a compulsar-la de forma gratuïta i a la posterior devolució de l’original. 

 
Quarta.- Admissió dels aspirants 

 
Abans del termini d’un mes, a comptar des de la finalització del termini de presentació 
d’instàncies, el president de la Corporació, dictarà resolució i aprovarà la llista d’admesos 
i d’exclosos. La resolució que aprovi l’esmentada llista es publicarà en el Butlletí Oficial 
de la Província i indicarà els llocs en què es troben exposades al públic les llistes 
completes d’aspirants admesos i exclosos. 

 
Les  reclamacions,  si  n’hi  haguessin,  s’acceptaran  o  rebutjaran  per  la  resolució  de 
l’Alcaldia que aprovi la llista definitiva, la qual es farà pública conforme s’ha dit. El termini 
per  resoldre  serà  de  30  dies,  un  cop  transcorregut  aquest  termini  les  mateixes 
s’entendran desestimades. 

 
Si no es presentés cap reclamació, o en el cas que no hi hagi aspirants exclosos, la llista 
provisional adquirirà automàticament el caràcter de definitiva, i aquest fet es farà constar 
en la corresponent resolució. En aquesta resolució també es nomenaran els membres del 
tribunal qualificador, així com el dia, l’hora, el lloc de les proves i l’ordre d’actuació dels 
aspirants. 

 
Cinquena.- Tribunal qualificador 

 
El Tribunal qualificador estarà format pels membres següents: 

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

b) Vocals: 
- Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
- El regidor d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. 
- El cap de la brigada de serveis. 
- Un tècnic designat per l’Alcaldia. 
- Un representant del personal laboral. 
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c) Secretari: El de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui- Un TAG de l’Ajuntament, que 
actuarà a més com a secretari. 

 
La designació dels membres de Tribunal inclourà també els suplents i es farà pública al 
tauler d’edictes de la Corporació als efectes de la seva possible recusació. L’abstenció i 
recusació ha d’ajustar-se al que preveuen els arts. 28 i 29 de la LRJPAC. 

 
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels 
seus membres, titulars o suplents, indistintament. 

 
El tribunal pot acordar, si ho considera convenient, la incorporació d’especialistes que 
l’assessorin, però hauran de limitar la seva actuació als aspectes tècnics. El seu informe 
no serà vinculant, però haurà de ser tingut en compte en la puntuació. 

 
Tanmateix el tribunal no podrà aprovar ni declarar que han superat les proves un nombre 
superior d’aspirants al de places objecte de la convocatòria. 

 
Sisena.- Procés de selecció 

 
El procés de selecció s’iniciarà amb la convocatòria que serà publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i anunciada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Les bases 
de la selecció es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
El resultat de cada fase es farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el mateix 
anunci s’indicarà el lloc, dia i hora en què es farà la propera si és el cas. 

 
El Tribunal podrà demanar en tot moment als aspirants la seva identificació, per tant hi 
hauran de concórrer proveïts del seu DNI. 

 
El procediment de selecció és el de concurs oposició, i tindrà les següents fases 
diferenciades: 

 
a) Fase d’oposició: 

 
Hi haurà quatre exercicis, de caràcter obligatori. La qualificació dels dos primers serà de 
0 a 10 punts i caldrà un mínim de 5 punts en cadascun d’ells per superar-los. El tercer es 
valorarà com a apte o no apte. L’entrevista es puntuarà fins a 2 punts. 

 
Primer exercici: Consistirà en contestar per escrit i durant un període màxim de 45 minuts 
un qüestionari de preguntes en relació al temari que s’acompanya com a Annex I. 

 
Segon exercici: Prova pràctica. El tribunal proposarà la realització d’una o més proves 
pràctiques relacionades amb la plaça. En acabar, amb els treballs realitzats, l’òrgan de 
selecció podrà demanar els comentaris o explicacions que es considerin oportunes, 
mitjançant la corresponent entrevista. 

 
Tercer exercici: Prova de coneixement bàsic del català. L’hauran de realitzar els aspirants 
que no acreditin estar en possessió del certificat de nivell A de coneixement bàsic del 
català de la Junta Permanent o document equivalent. 

 
Quart exercici: Es realitzarà, si es considera adient per part del tribunal, una entrevista 
personal als aspirants que hagin superat les proves anteriors. Aquesta entrevista, que 
serà realitzada pel Tribunal, tractarà sobre temes relatius a la trajectòria professional de 
l’aspirant, així com a les característiques personals d’adequació a l’especialitat i les 
característiques específiques de les places a seleccionar. 
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b) Fase de concurs: 
 

En la fase de concurs es valoraran els mèrits d’acord amb el barem següent: 
 

- Acreditació de serveis prestats a altres Administracions Públiques, desenvolupant 
tasques d’oficial 1a. paleta, 0,50 punts per any treballat,  havent-se de puntuar la part 
proporcional del temps inferior a l’any. 

 
- Acreditació de serveis prestats a l’empresa privada, desenvolupant tasques d’oficial 1a., 
0,25 punts per any treballat, havent-se de puntuar la part proporcional del temps  inferior 
a l’any 

 
- Cursos que afectin a les tasques a desenvolupar: 

Per curs de perfeccionament: 0.2 punts. 
 

El màxim de punts de la fase de concurs no podrà ser superior a 5 punts. 

c) Període de pràctiques: 

De conformitat amb el que estableix l’art. 67 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, 
s’estableix dins del procés de selecció un període de pràctiques que serà de dos mesos 
per tal de garantir la idoneïtat del candidat a la plaça convocada. 

 
Aquest període no s’aplicarà si el candidat ha estat contractat temporalment en el lloc de 
treball per un temps superior a dos mesos, i, si el temps és menor, el període de 
pràctiques serà pel temps que li falti al contracte temporal per arribar als dos mesos. 
En que l’aspirant no superi el període de pràctiques, es procedirà a la contractació de 
l’aspirant següent per ordre de puntuació, sempre que hagi superat totes les proves. 

 
El període de pràctiques forma part del procés selectiu, i cas que el candidat no el superi, 
aquest perdrà tots els drets derivats de la convocatòria. 

 
Setena.- Llista d’aprovats, presentació de documents i contractació 

 
El Tribunal farà pública la relació d’aspirants seleccionats per l’ordre de puntuació 
obtinguda, i en proposarà la contractació al president de la Corporació. 

 
En cap cas el nombre d’aspirants proposats no podrà excedir del nombre de les places 
ofertes, això no obstant els aspirants que no hagin estat proposats i que hagin superat 
satisfactòriament el procés de selecció, seran incorporats en una llista amb ordre de 
preferència als efectes del que estableix l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

 
Els aspirants proposats presentaran a la Secretaria de la Corporació, dins el termini 
de  vint  dies  naturals  comptadors  des  de  la  data  de  la  publicació  de  la  llista 
d’aprovats, els següents documents acreditatius de les circumstàncies i condicions a 
què fa referència la base 2a. 

 
a) Fotocòpia confrontada del DNI. 

 
b) Fotocòpia confrontada del títol exigit respectivament per a cada plaça o fotocòpia del 
pagament dels drets del títol. En el cas que aquests documents haguessin estat expedits 
després de la data en què finalitzi el termini d’admissió d’instàncies, hauran de justificar 
quan varen acabar els seus estudis. 
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c) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni disminució que impedeixi 
l’exercici normal de les tasques pròpies de la plaça a cobrir. 

 
d) Declaració jurada de no trobar-se sotmès en causa d’incapacitat o incompatibilitat que 
preveu la legislació vigent, o exercitar, dins el termini de signatura del contracte de 
treball, l’opció que preveu la normativa vigent sobre incompatibilitats en el sector públic. 

 
Si dins el termini indicat, llevat els casos de força major, els proposats no presentessin la 
documentació o no reunissin els requisits exigits, no podran ser contractats i restaran 
anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què 
haguessin pogut incórrer per falsedat en la seva sol·licitud. 

 
Els aspirants proposats hauran de signar el contracte de treball en el termini de 15 dies a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la proposta de contractació. En cas de no 
fer-ho, en el termini indicat i sense causa justificada, s’entendrà que renuncien al seu 
dret. 

 
La contractació tindrà caràcter laboral fix. El període de prova es de dos mesos. Durant 
aquest termini s’exercirà la labor normalment i amb dret a percebre el salari íntegre que li 
correspongui.  Una  vegada  finalitzat  aquest  període,  el  cap  sota  la  dependència 
immediata  del  qual  estigui  el  treballador  com  també  el  cap  del  servei  si  ambdues 
persones no són coincidents, emetran els seus informes, els quals es faran conèixer a 
l’interessat, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes. 

 
Si l’aspirant no supera el període de prova motivat en els informes emesos, perdrà tots 
els seus drets, per resolució de l’alcalde, igualment motivada i donarà lloc a l’extinció de 
la relació laboral. 

 
Vuitena.- Incidències 

 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot allò que no estigui 
previst en aquestes bases. 

 
Novena.- Impugnacions 

 
La convocatòria, les seves bases i els actes administratius derivats d’aquestes i de 
l’actuació del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la 
forma que preveu la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la llei 
de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
comú. 

 
Contra l’acord precedent, que esgota la via administrativa, els interessats podran 
interposar potestativament, recurs de reposició davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la 
Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No 
obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. 

 
A N N E X I 

 
1. Interpretació d’un plànol de planta i seccions. 

 
2. Escala d’un plànol, reduccions, ampliacions. 
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3. Cubicar fonaments a partir d’un plànol de planta. 
 

4. Replanteig d’una obra sobre el terreny a partir d’un plànol de planta. 
 

5. Construcció d’una vorera, elements necessaris i secció transversal. 
 

6. Accessibilitat urbana, rampes i espais mínims de voreres. 
 

7. Seguretat personal en el treball. 
 

8. Seguretat viària respecte als vianants. 
 

9. Seguretat viària respecte als vehicles. 
 

10. Replanteig d’una escala. 
 

11. Càlcul del material necessari per la realització d’una obra. 
 

12. Realització d’una rampa, calculant el % màxim de pendent. 
 

13. Procediment per realitzar una ampliació d’una obertura en una paret estructural. 
 

14. Conservació de maquinària o eines específiques de paleta. 
 

15. Organització de la brigada d’obres d’un Ajuntament.” 
 

SEGON: Publicar les bases en el BOP i l’anunci de convocatòria en el DOGC i 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. 

 
7.- ACCEPTAR I RATIFICAR LA PROPOSTA DE NOMENAR L’ANTIC CAMÍ 
D’ARENYS ELABORADA PEL CENTRE D’ESTUDIS CANETENCS (CEC) 

 
Atès que el Centre d’Estudis Canetencs va rebre l’encàrrec el desembre de 2002 
d’estudiar les diferents propostes de ciutadans per anomenar carrers i places de la 
nostra vila que rebia l’equip de govern. 

 
Atès que la trajectòria d’estudi del patrimoni i la història local del Centre d’Estudis 
Canetencs avala les seves propostes envers a la revisió del nomenclàtor de la nostra 
ciutat. 

 
Atès que fa uns mesos el CEC va proposar “Carrer Antic Camí d’Arenys” per nomenar 
el carrer paral·lel a la carretera Nacional II, que uneix la nostra població amb Arenys de 
Mar, d’acord amb el següent informe: 

 
“ Benvolgut Secretari Municipal, 
D’acord amb la petició dels Serveis Tècnics Municipals, ens dirigim a vostè per 
justificar-li la proposta que vàrem efectuar ara fa uns mesos, de nomenar el 
camí paral·lel a la carretera Nacional II, que encara uneix la nostra població 
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amb terme municipal d’Arenys de Mar, “Carrer Antic Camí d’Arenys”. Si bé fins 
avui no tenim documentació escrita que confirmi la nostra proposta, si és cert 
el fet que des de temps molt reculats tota l’extensa zona de l’actual carretera 
N-II i la platja del Cavaió eren maresmes i per tant, el seu pas era dificultós. En 
aquell lloc, el camí que unia Canet amb Arenys passava per un traçat paral·lel 
a l’actual carretera, però més enlairat, que coincideix amb el tram que avui es 
proposa sigui nomenat “Carrer Antic Camí d’Arenys”. 

 
Des de moltes generacions enrera i per via oral, es coneix aquest camí com 
una antiga via d’origen preromà i fins i tot sembla que s’havien vist algunes 
restes d’empedrats en alguns llocs. Això confirmaria el que diu Carreras i 
Candi en el seu llibre Catalunya que en aquest lloc havia existit una població 
indígena preromana, nomenada Crabasio que justificaria la presència 
d’aquestes restes. 

 
Per tradició oral sabem que durant segles, aquest camí era utilitzat per portar 
el correu entre Canet i Arenys de Mar. Fins i tot, a l’actualitat encara hi ha gent 
de la població que fa ús d’aquest camí i, l’anomenen d’aquesta manera “camí 
d’Arenys”. 

 
Per les raons exposades, des de el Centre d’Estudis Canetencs creiem 
pertinent i raonable que es doni aquest nom a l’esmentada via.” 

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

 
PRIMER.- Acceptar i ratificar la proposta de “Carrer Antic Camí d’Arenys per nomenar 
el carrer paral·lel a la carretera Nacional II, que uneix la nostra població amb Arenys de 
Mar i que parteix des de la Ronda Sant Elm. 

 
SEGON.- Notificar als interessats l’adopció d’aquest topònim. 

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

 
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. 

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

 
L’agrupació de geganters i diables de Canet de Mar (AGDCM) és una entitat sense 
afany de lucre que tradicionalment ha col·laborat amb l’àrea de cultura de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en les activitats organitzades per aquesta. 
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L’Ajuntament de Canet de Mar ha de plantejar-se la continuïtat en la prestació d’aquest 
servei  públic  en  sentit  ampli,  essent  convenient que  la  mateixa  es  garanteixi, a 
l’objecte de mantenir les més tradicionals manifestacions festives, en l’àmbit de la 
cultura tradicional o popular, de la vila de Canet de Mar. 

 
L’AGDCM  és  propietària  d’una  sèrie  de  béns  patrimonials, entre  ells,  els  propis 
gegants, els quals vol cedir a l’Ajuntament de Canet de Mar. Per la seva banda 
l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en adquirir el ple domini d’aquests béns 
patrimonials i assegurar, amb la seva adquisició, la presència dels gegants en totes les 
manifestacions culturals, tradicionals i festives. 

 
D’altra banda, el procés de municipalització d’aquest servei públic en sentit ampli, 
comporta la necessitat de què l’Ajuntament de Canet de Mar pugui gaudir durant uns 
anys de l’assessorament i ajut en l’organització de les festes i esdeveniments 
tradicionals de la nostra cultura popular, per part de l’AGDCM. 

 
Vist l’informe emès per l’interventor  municipal i que subscriu el secretari,  relatiu a 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 

 
“Vista la proposta d’acord per la formalització d’un conveni de col·laboració entre 
l’Agrupació de Geganters i Diables de Canet de Mar i l’Ajuntament de Canet de 
Mar respecte de l’autorització de les despeses amb càrrec als exercici 
pressupostàries 2004 a 2007. 

 
Per tot això i a la vista dels antecedents anteriors, l’interventor general d’aquesta 
administració, en aplicació de l’article 214 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 
l’article 4.1.a.) del RD 1174/1987, de 18/09, per el qual s’aprova el règim jurídic 
dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 

 
INFORMA 

 
Primer.- Que al pressupost de l’exercici 2004 existeix consignació pressupostària 
adequada i suficient en la partida 40-451-62500 dins del capítol 6è, d’inversions 
per  un  import  de  7.813,16  €  per  fer  front  al  pagament  del  conveni  abans 
esmentat durant l’any 2004. 

 
Segon.- En l’article 88 apartat primer del RD 500/1990,de 20 d'abril, que 
desenvolupa la Llei 39/1988, de 28 de desembre, LRHL, en relació a l’apartat 
primer de la Base 38 de l’Execució del Pressupost de l’any 2004 s’indica que les 
despeses plurianuals es subordinaran al crèdit que per cada exercici autoritzin 
els respectius pressupostos i en paràgraf quart s’assenyala que les despeses 
plurianuals han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament a menys que estigui 
delegada la seva competència a la Junta de Govern Local. 

 
Tercer.- L’apartat sisè de la Base 38 reflecteix tanmateix que en qualsevol 
expedient d’autorització de despeses plurianuals ha de figurar un informe de la 
Intervenció  sobre  el  compliment  de  la  normativa  legal  i  l’estimació  de  la 
possibilitat de cobertura en exercicis futurs. Informant-se al respecte que 
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actualment s’està redactant un pla de sanejament per part de l’Excma. Diputació 
de Barcelona que cal que sigui aprovat per part del Ple de l’Ajuntament de Canet 
de Mar el qual limitarà substancialment amb caràcter teòric totes les despeses en 
exercicis futurs. 

 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, relatiu a l’aportació econòmica de 
l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 

 
Assumpte: 
Conveni de col.laboració de gegants i diables 

 
Identificació: 
Persona interessada: Ajuntament 

 
Fets: 
1.- Hem procedit a l’estudi del conveni 
2.- Existeix informe separat del valor cultural dels gegants 

 
Consideracions prèvies: 

1.  No  emetrem ni  ampliarem opinions relatives al  valor  cultural  i  social  dels 
gegants, ja què no és una tasca del nostre àmbit professional 

2.  Caldria quantificat i qualificar (dies, hores, persones) els serveis prestats per 
l’AGDCM, tant en temps directament de l’actuació pública com en temps de 
preparació i manteniment, per poder fer una valoració econòmica dels 
mateixos tot tenint en compte la seva especificitat. 

 
Actes Hores Persones Preu hora (en 

euros) 
Total 
euros any 

5 10 20 10,00 € 10.000,00 € 

 
Informe: 

 
1.  La valoració proposada al conveni és molt inferior a la d’aquí obtinguda i 

exclusiva pels serveis prestats 
2.  El valor dels mateixos com a béns artístics és molt superior al valor global 

del conveni segons apreciacions i referències històriques. 
3.  La valoració socio-cultural és molt interessant 

 
Conclusió: 

 
En  les  condicions  assenyalades  informem  favorablement  el  conveni  en  les 
condicions en que hi ha reflectides. 

 
Vist l’informe evacuat pel Centre d’Estudis Canetencs, sobre la categoria històrica, 
antropològica i artística dels gegants de Santa Florentina, coneguts també com a 
gegants de Canet, els quals a l’any 1902 varen guanyar un concurs de gegants 
celebrat a Barcelona amb motiu de les festes de la Mercè, el tribunal del qual estava 
presidit per Puig i Cadafalch. La comitiva estava formada per dos grups de diferent 
època, una  gòtica i  l’altra romànica, la  indumentària que lluïen era en  gran part 
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autèntica i completada amb gran verietat i riquesa marcant l’època respectiva i havia 
estat confeccionat tenint cura de fins els més petits detalls. 

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

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE GEGANTERS I 
DIABLES DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
D’una part en Joaquim Mas i Rius, alcalde – president de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, i d’altra part en Salvador Bassas i Domènech, actual president de l’entitat 
“Agrupació de Geganters i Diables de Canet de Mar” amb NIF: xxxxxx. 
Actuant el primer en nom i representació de l’Ajuntament de Canet de Mar i el 
segon en nom i representació de l’Agrupació de Geganters i Diables de Canet de 
Mar. Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal suficient per la signatura del 
present document i en la seva virtut fan constar els següents 

 
ANTECEDENTS 

 
Primer.-  Que l’AGDCM és una entitat sense afany de lucre que tradicionalment 
ha col·laborat amb l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, en les 
activitats organitzades per aquesta. 

 
Segon.- L’Ajuntament de Canet de Mar ha de plantejar-se la continuïtat en la 
prestació d’aquest servei públic en sentit ampli, essent convenient que aquesta 
es  garanteixi,  a  l’objecte  de  mantenir  les  més  tradicionals  manifestacions 
festives, en l’àmbit de la cultura tradicional o popular, de la vila de Canet de Mar. 

 
Tercer.- Que l’AGDCM és propietària d’una sèrie de béns patrimonials, entre ells, 
els propis gegants, els quals vol cedir a l’Ajuntament de Canet de Mar. Per la 
seva banda l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en adquirir el ple 
domini d’aquests béns patrimonials i assegurar, amb la seva adquisició, la 
presència dels gegants en totes les manifestacions culturals, tradicionals i 
festives. 

 
Quart.- Que, d’altra banda, el procés de municipalització d’aquest servei públic 
en sentit ampli, comporta la necessitat de què l’Ajuntament de Canet de Mar 
pugui gaudir durant uns anys de l’assessorament i ajut en l’organització de les 
festes i esdeveniments tradicionals de la nostra cultura popular, per part de 
l’AGDCM. 

 
Cinquè.- Que l’AGDCM va col·laborar des de l’any 1983 amb l’Ajuntament 
d’aquesta població en les tasques d’animació en les Festes Populars de la citada 
vila, col·laboració que s’interrompé a l’any 1990. Actualment ambdues entitats 
volen reactivar aquesta col·laboració pel bé del desenvolupament de la cultura 
popular a Canet de Mar i per què així quedi escrit en la memòria històrica dels 
canetencs. 

 
Sisè.- Que interessa a aquesta corporació municipal la tasca i l’experiència 
demostrada al llarg dels anys per l’AGDCM en l’ajut a l’organització de festes i 
esdeveniments culturals que organitza i patrocina l’Ajuntament. 
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Setè.-  Que  a  les  dues  parts  interessa  continuar  col·laborant  en  aquestes 
activitats  esmentades  i  a  tal  efecte  es  subscriu  el  present  conveni  de 
col·laboració que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
Primer.- Les col·laboracions de l’AGDCM es negociaran amb la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament o bé la Regidoria que s’escaigui. S’entendrà per 
col·laboracions l’auxili que l’AGDCM doni a l’estructura municipal, per raó dels 
seus coneixements, atès que l’AGDCM és una entitat sense capacitat econòmica 
ni infrastructura empresarial, i que la seva activitat és sense ànim de lucre i 
absolutament lúdica. 
Segon.- La durada del present conveni serà des de la seva formalització fins el 
31 de desembre del 2007. Fins aquella data l’AGDCM haurà d’assignar 
íntegrament les quantitats aportades per l’Ajuntament a les finalitats explícites 
que en virtut d’aquest conveni es determinen com el seu objecte. Malgrat això, el 
present conveni expirarà en el mateix moment en què per les raons que fossin 
l’AGDCM deixés d’existir. 

 
Tercer.- L’AGDCM, en virtut d’aquest conveni es compromet a : 
a) fer cessió del ple domini a l’Ajuntament de Canet de Mar dels elements 

patrimonials que es detallen i descriuen en l’annex únic a aquest conveni i 
que són els gegants del castell i els gegants de Canet. L’acte es celebrarà en 
el marc de la festa de Sant Pere de 2004. 

b) assessorar en activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional 
arrelada  a  Canet  de  Mar:  carnaval,  espectacles  pirotècnics  quan  se’n 
celebrin, activitats adreçades a infants i joves, cursos de formació per a 
concentracions de gegants i diables, entre d’altres, totes elles recollides en el 
Pla de Cultura aprovat al Plenari del Consell Municipal de Cultura de 7 de 
febrer de 2004 i ratificat a la Junta de Govern Local de 10 de març de 2004. 

c)  elaborar  un  audiovisual  explicatiu  de  l’AGDCM  i  de  la  seva  tasca  de 
recuperació de les festes i tradicions, que s’usarà com a eina educativa i de 
divulgació. 

 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar en virtut d’aquest conveni es compromet 
a: 
a)  acceptar la cessió del ple domini dels béns patrimonials descrits en l’annex 

únic d’aquest conveni per part de l’AGDCM. 
b)  fer una aportació econòmica de 7.813 € durant l’any 2004, i de 7.395 € cada 

any i durant els anys 2005, 2006 i 2007, que es destinaran en exclusiva a la 
realització,  des  del  dia  de  la  signatura  d’aquest  conveni  fins  el  31  de 
desembre de 2007, a les finalitats que s’expressen en el pacte tercer del 
mateix, i que es liquidaran durant la primera quinzena del mes de maig de 
cada exercici pressupostari. 

c)  exposar permanentment els gegants de Canet al hall d’entrada de Vil·la Flora i  
els elements modernistes dels gegants del castell a una sala de la casa 
museu Lluís Domènech i Montaner, per determinar. Qualsevol canvi en la 
ubicació dels elements lliurats a l’Ajuntament haurà de ser comunicat i 
consensuat amb l’AGDCM, en tant l’esmentada agrupació no s’hagi dissolt. 
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d)  No invocar l’atorgament d’aquestes aportacions com a contrapresació d’altres 
activitats de l’agrupació no explícitament previstes en l’objecte d’aquest 
conveni. 

 
I per a que així consti signen el present i per duplicat a Canet de Mar a vint-i-set 
de juny de dos mil quatre” 

 
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’Agrupació de Geganters i 
Diables de Canet de Mar. 

 
SEGON: Aprovar la despesa de 7.813,00 € amb càrrec a la partida 40-451-62500 del 
vigent pressupost municipal per a l’any 2004. 

 
TERCER: Condicionar l’aportació econòmica dels anys 2005, 2006 i  2007, a les 
consignacions pressupostàries respectives. 

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

 
CINQUÈ: El present conveni haurà de ser sotmès al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que celebri, per a la seva ratificació. 

 
9.- 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 21.15 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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