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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
21 DE SETEMBRE DE 2005 

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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

 
HI SÓN CONVIDATS 

Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraxedas 
Francesc Martín Casares 

 
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 crèdits 
3)  Aprovació de factures 
4)  Aprovació dels serveis extraordinaris del mes de setembre 
5)  Aprovació i signatura del conveni d’adhesió a la xarxa de mercats municipals 

entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar 
6)  Signatura del conveni de l’any 2005 amb l’organisme autònom Flor de Maig de 

la Diputació de Barcelona de suport a les polítiques locals de participació 
ciutadana 

7)  Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- EXAMEN 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 14 de 
setembre de 2005 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
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legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
8695 al 8925 ambdós inclosos, de la relació núm. 30/05 del pressupost ordinari i les 
retencions números 271 a 275, ambdós inclosos de l'OO AA Ràdio Canet segons 
relacions adjuntes i 

 
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  2005, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 30/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 58.931,75 Eur. 

 
SEGON.-    Aprovar la relació de l'OO AA Radio Canet de data 20 de setembre de 
2005, per import de 5.691,01 Eur. 

 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista  la  relació  de  despeses  de  data  21  de  setembre  de  2005,  per  import  de 
208.316,25 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2005, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de maig de 2005. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 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 21 de setembre de 2005, per import 
de 211.046,32 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005. 

 
TERCER.- Aprovar amb caràcter provisional, les despeses per import de 2.730,07 
EUR. Que no tenen consignació pressupostària, relatives a la vinculació establerta en 
les  bosses  de  vinculació  del  pressupost de  despeses  20.121.22500 fins  que  no 
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s’efectuï la corresponent aprovació de la modificació de crèdit, per poder habilitar la 
despesa. 

 
 

4.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15 
D’AGOST A 15 DE SETEMBRE DE 2005 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 d’agost a 15 de setembre de 2005. 

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

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

 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents 
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi 
hagut de fer serveis extraordinaris. 

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

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

 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2005,  hi ha consignació pressupostària 
suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la proposta del regidor 
delegat de Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de tretze mil dos-cents quaranta-un euros amb 
cinc  cèntims  (13.21,05  €)  els  serveis  extraordinaris  efectuats  pel  personal  dels 
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 15 d’agost a 15 
de setembre de 2005. 

 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents vint-i-sis euros amb vuitanta 
cèntims (1.226,80 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Policia local durant el mes d’agost de 2005. 

 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents vuitanta-un euros amb 
vuitanta-dos  cèntims  (481,82  €)  corresponent  a  les  tasques  de  cap  de  servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes d’agost de 2005. 

 
QUART.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2005. 
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5.- APROVACIÓ I SIGNATURA DEL CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA DE 
MERCATS  MUNICIPALS  A  SUBSCRIURE  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona, en el Ple de 25 de febrer de 2005, va aprovar la 
creació de la Xarxa de Mercats Municipals, la qual té com a missió donar suport a la 
gestió dels mercats municipals i promoure l’actuació conjunta en aquells àmbits en què 
es poden obtenir millores d’eficiència operant agrupadament. 

 
Atès que aquesta xarxa integra els mercats municipals, que tenen els següents trets 
característics: 

 
• proximitat 
• establiments en tot el territori 
• especialitzats en alimentació fresca, de la que n’és referent 
• marca única i compartida 
• perfil d’oferta de productes i serveis compartit 
• el comprador es beneficia de disposar d’una varietat d’oferta en condicions 

competitives dins d’un mateix establiment 
• competitiu amb altres formats comercials 
• atractiu pels emprenedors i per les empreses de distribució 
• funció de regeneració dels centres urbans i reforçament de l’espai de vida 

social en la trama urbana. 
 

Atès que amb aquest model es vol avançar cap un nou esquema de relacions 
ajuntament-operadors que tendeixi a assimilar-se als centres comercials. 

 
Atès que des de la Xarxa de Mercats Municipals es duran a terme conjuntament 
actuacions com l’assessorament als gerents i tècnics de mercats, tant en matèria de 
gestió (concessions, disciplina...) com d’aspectes legals (fiscal, laboral, seguretat i 
higiene...), tasques d’identificació d’oportunitats de compres conjuntes, la seva 
valoració, la negociació amb proveïdors i posterior difusió als interessats o disseny de 
serveis a domicili. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a formar part d’aquesta xarxa, 
per tal de poder donar el suport i els serveis adients al Mercat Municipal de Canet de 
Mar i als seus paradistes, i així ho va fer saber a la Diputació de Barcelona. 

 
Vist el decret pel qual s’aprova per part de la Diputació de Barcelona el conveni 
d’adhesió a la Xarxa de Mercats Municipals, el contingut del qual es transcriu a 
continuació: 

 
“En  el  Ple  del  dia  25  de  febrer  de  2005,  la  Diputació  de  Barcelona  va  aprovar 
inicialment la creació de la “Xarxa de Mercats Municipals” a través de la fórmula jurídica 
d’una organització especial desconcentrada, per tal de donar suport a la gestió integral 
dels mercats i promoure la seva actuació conjunta en aquells àmbits en què es poden 
obtenir millores d’eficiència operat agrupadament, amb la finalitat de regenerar i 
desenvolupar el seu potencial. 

 
 
 

4 



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 

 

 

 
 
 

La Xarxa de Mercats Municipals i el seu Reglament de funcionament han entrat 
definitivament en vigor el dia 14 d’abril de 2005. Un dels òrgans rectors de la Xarxa és el 
Consell General, que preveu que siguin vocals, entre d’altres, un representant de cadascun 
dels municipis adscrits. 

 
Per aquesta raó procedeix a formalitzar l’adhesió o adscripció a la Xarxa de Mercats 
Municipals dels municipis que han manifestat el seu interès en adherir-se, molts d’ells 
integrants, juntament amb la Diputació i la Generalitat, del comitè impulsor del projecte. 

 
Per tot això, i en ús de les atribucions establertes en la Refosa 1/2005, publicada al BOPB 
núm. 311, de 28 de desembre de 2004, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, en relació amb les articles 14 i 16 del 
Reglament de l’organització especial desconcentrada “Xarxa de Mercats Municipals”, el 
Gerent  de  la  Xarxa  de  Mercats  Municipals  proposa  al  President  de  la  Diputació  de 
Barcelona que adopti la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Aprovar el conveni d’adhesió a la Xarxa de Mercats Municipals, el text del qual 
d’adjunta a aquest Decret, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en base a les consideracions formulades a la part expositiva d’aquesta 
resolució. 

 
Segon.- Fer ús de la delegació de competències prevista a l’epígraf IV, apartat segon, de la 
Refosa 1/2005, en relació amb l’article 14, lletra c) del Reglament de l’organització especial 
desconcentrada “Xarxa de Mercats Municipals” per tal que el Vicepresident executiu de la 
Xarxa, Sr. Jaume Vives i Sobrino, signi el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar, així com facultar-lo pels següents actes successius de desplegament. 

 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE 

MAR D’ADHESIÓ A LA “XARXA DE MERCATS MUNICIPALS” 
 

Barcelona, 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 

Diputació de   Il·lm.  Sr.  JAUME  VIVES  I  SOBRINO,  Vicepresident 
Barcelona executiu de l’organització especial desconcentrada 

“Xarxa de Mercats Municipals”, actuant en nom i 
representació de la Xarxa, fent ús de les atribucions que 
li han estat conferides per acord del Ple de la Diputació 
de Barcelona del dia 28 d’abril de 2005, en relació amb 
l’article 14, lletra c) del Reglament de la Xarxa. 

 

  Sr. JOSEP Mª ESQUERDA I ROSET,   en qualitat de 
Secretari de la Corporació i alhora de fedatari públic de 
la Diputació. 
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Ajuntament de   Il·lm.  Sr.  JOAQUIM  MAS  I  RIUS,  com  a  Alcalde 
Canet de Mar President de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

degudament autoritzat per aquest acte. 
 

  Sr. MARCEL·LÍ PONS I DUAT, Secretari i fedatari públic 
de la Corporació municipal. 

 
 

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

 
MANIFESTEN 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar inicialment, en data 24 de febrer de 

2005, la creació de la “Xarxa de Mercats Municipals” a través de la fórmula jurídica 
organització especial desconcentrada, per tal de donar suport a la gestió integral 
dels mercats i promoure la seva actuació conjunta en aquells àmbits en què es 
poden obtenir millores d’eficiència operant agrupadament, amb la finalitat de 
regenerar i desenvolupar el seu potencial. 

 
II. La Xarxa de Mercats Municipals i el seu Reglament de funcionament han entrat 

definitivament en vigor el dia 14 d’abril de 2005. 
 

III. La  creació  de  la  Xarxa  de  Mercats  Municipals  ha  despertat  gran  interès  i 
expectació en els ajuntament i ens locals de la Província de Barcelona, i prova 
d’això és la voluntat d’adhesió a la mateixa expressada per molts ajuntament; 
alguns d’ells n’han format part fins i tot del comitè impulsor de la mateixa. 

 
IV. L’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a adherir-se a la Xarxa de Mercats 

Municipals i a treballar conjuntament amb els altres membres que en formen part. 
 

V. L’adhesió a la Xarxa de Mercats Municipals per part dels municipis interessats 
condiciona directament la composició del Consell General, en preveure l’article 
6.1, lletra c), del Reglament que en formi part un representant de cadascun dels 
municipis adscrits. 

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

PACTES 

Primer.- Objecte. 
 

L’objecte del present conveni d’adhesió és fer efectiva la incorporació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a la Xarxa de Mercats Municipals, instrumentada a través d’una organització 
especial desconcentrada, per tal de donar compliment a les seves finalitats, d’acord amb el 
Reglament que la regula. 

 
Segon.- Obligacions de les parts. 

 
2.1.- La Diputació de Barcelona, es compromet a: 
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a)   Prestar l’assistència tècnica, econòmica i jurídica a l’ajuntament en relació a les 
àrees d’activitat de la Xarxa de Mercats Municipals, i al desenvolupament del seu 
respectiu potencial. 

 
b)  La cooperació i el suport en activitats divulgatives i formatives que tinguin relació 

amb l’objecte i les àrees d’activitat de la Xarxa de Mercats Municipals. 
 

c)   Qualsevol altra activitat relacionada o connexa amb les anteriors, o que es derivi 
del Reglament de la Xarxa de Mercats Municipals. 

 
2.2.- L’Ajuntament de Canet de Mar, es compromet a: 

 
a)   Donar  compliment  a  les  obligacions  derivades  del  Reglament  de  la  Xarxa  de 

Mercats Municipals, considerada aquesta com un tot únic i objecte d’atenció 
conjunta. 

 
b)   Designar un representant del municipi que actuarà com a membre en el Consell 

General de la Xarxa de Mercats Municipals. 
 

c)   Realitzar l’aportació econòmica que fixi anualment l’òrgan competent de la Xarxa 
de Mercats Municipals, amb ocasió de l’aprovació del seu pressupost. 

 
Tercer.- Vigència del conveni. 

 
Sense perjudici del que es preveu en l’apartat quart, relatiu a les causes d’extinció, aquest 
Conveni es preveu de vigència indefinida i, en tot cas, condicionada a la vigència de 
l’organització especial desconcentrada de la Xarxa de Mercats Municipals. 

 
Quart.- Causes d’extinció. 

 
Seran causes d’extinció del Conveni: 

 
a)   La modificació substancial i unilateral de qualsevol dels drets i deures previstos en 

els   pactes  anteriors   per   una   de   les   parts.   No   s’entendran   modificacions 
substancials al Conveni les actuacions que, diferents de les previstes, hagin de dur 
a terme la Diputació o l’Ajuntament en compliment de la normativa aplicable, llevat 
del cas que les alteracions fossin incompatibles amb les previsions que s’hi 
contenen i exigissin, en el seu cas, la formalització d’un nou Conveni. 

 
b)   La voluntat de qualsevol de les parts, adoptada per l’òrgan competent i comunicada 

fefaentment a la Xarxa de Mercats Municipals. 
 

c)   La  denúncia  del  conveni  per  part  de  l’Ajuntament  suposarà  la  seva  efectiva 
separació de la Xarxa de Mercats Municipals, la qual no es produirà, en qualsevol 
cas, abans de transcorregut el termini d’un mes des de l’efectiva notificació de 
l’acord de denúncia del conveni. 

 
d)  La separació de l’Ajuntament de la Xarxa de Mercats Municipals no donarà dret a 

cap rescabalament de les quantitats aportades fins la seva efectiva separació de la 
Xarxa. En el cas que es produeixi la separació de la xarxa sense que s’hagin fet 
efectives les quantitats corresponents per a l’exercici en curs, la Diputació de 
Barcelona  podrà  reclamar  l’abonament  o  procedir  a  la  compensació  de  les 
quantitats pendents de liquidació pels mitjans i amb els instruments previstos a la 
legislació vigent. 
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Cinquè.- Marc normatiu del Conveni. 
 

5.1.- El Conveni es regirà específicament pels pactes que s’inclouen en aquest document i 
pel Reglament de la “Xarxa de Mercats Municipals”. 

 
5.2.- El règim jurídic general del Conveni el constitueixen les estipulacions dels articles 188 
i ss. relatius a les formes de gestió directa de serveis públics, en concret la gestió directa 
per mitjà d’una organització especial, i els articles 303 i ss. relatius al règim jurídic dels 
convenis, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per 
Decret 179/1995; el Text refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques, 
aprovat pel RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny; i la resta de disposicions vigents en 
aquesta matèria, així com la normativa pròpia de la Diputació de Barcelona en tot allò que 
per raó de la seva naturalesa pugui afectar la Xarxa de Mercats Municipals. 

 
Sisè.- Jurisdicció competent. 

 
En el supòsit que se suscitin discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, les parts se 
sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 

 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni, per duplicat exemplar i a un sol 
efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, 
Comerç, Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Signatura del Conveni d’adhesió a la Xarxa de Mercats Municipals entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar. 

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

 
TERCER.- Nomenar el Regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Règim 
Intern, Sr. Joan Fuentes, representant de l’Ajuntament de Canet de Mar en el Plenari 
de la Xarxa de Mercats Municipals. 

 
6.- SIGNATURA DEL CONVENI DE L’ANY 2005 AMB L’ORGANISME AUTÓNOM 
FLOR DE MAIG DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE SUPORT A LES 
POLÍTIQUES LOCALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Atès que la Regidoria de Cultura té la voluntat d’impulsar les activitats relacionades 
amb la participació ciutadana d’acord amb 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. 

 
Atès que l’Organisme Autònom Flor de Maig de la Diputació de Barcelona mitjançant el 
Protocol General “Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat” (en endavant Protocol 
General) ofereix a l’Ajuntament la possibilitat de signar un conveni de col·laboració que 
obre una línia de suport tècnic i econòmic per a la celebració de la Mostra d’Entitats. 

 
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: 
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PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Organisme Autònom Flor 
de Maig de la Diputació de Barcelona el text del qual és el següent: 

 
Desenvolupament del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 

 
CONVENI ESPECÍFIC 
SUPORT A LES ACTIVITATS I SERVEIS XBMQ 2004-2007 

 
 

Dades identificatives 
Codi conveni: 05/Y/20910 
Ens local que signa el 
conveni: 

 

Ajuntament de Canet de Mar 

 
Actuació: 

LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA  A  CANET  DE 
MAR 

Tipus de Suport: ECONÒMIC 
 

Servei  Gestor  de  la 
Diputació: 

Organisme Autònom Flor de 
Maig –Centre per a la 
Participació Ciutadana 

 
Aquestes dades les heu de reproduir en la justificació de les despeses 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
 

Organisme 
Autònom Flor de 
Maig 

  Il·lma. Sra. Carme García Lores, Presidenta delegada de l’Organisme, 
actuant en nom i representació d’aquest, fent ús de les atribucions que li 
han estat conferides mitjançant Refosa núm. 2/2005 (publicada en el 
BOPB núm. 145, de 18-06-2005). 

  Sr. Josep M. Esquerda Roset, en qualitat de Secretari de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme. 

 
 
 
 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

  Il lm. Sr. Joaquim Mas Rius, com a (alcalde) de Ajuntament de Canet de 
Mar, legitimat per aquest acte. 

   Sr. Marcel lí Pons Duat com a secretari i fedatari públic de la Corporació 
municipal. 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha adherit al Protocol General “Xarxa Barcelona- 

Municipis de Qualitat” 2004-2007 (en endavant “Protocol General”), per la qual cosa, a 
partir d’ara rebrà la denominació d’ “ens local adherit”. 

 
II.   Que el Protocol General va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió 

de 29 de gener de 2004, sent un instrument dels que s’esmenten, entre d’altres, a 
l’article 125.2 c) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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III. Que el Protocol General (clàusula 4a.) estableix com una de les seves línies, 
l’enfortiment de la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels pobles i ciutats a 
través d’accions de foment de la participació. 

 
IV.  Que l’Organisme Autònom Flor de Maig de la Diputació de Barcelona té entre les seves 

funcions la prestació de suport tècnic, econòmic i jurídic per tal d’afavorir polítiques 
locals de participació ciutadana i fomentar l’articulació del món associatiu, així com el 
desenvolupament d’experiències en aquests àmbits, a través del Centre per a la 
Participació Ciutadana. 

 
V.  Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions 

objecte del present conveni, atesa la seva naturalesa, i d’acord amb les instruccions de 
gestió dictades per la Presidenta delegada de l’Organisme Autònom Flor de Maig a 
través del Centre per a la Participació Ciutadana. 

 
VI.  Que ambdues parts, en la representació que ostenten, tenen interès en desenvolupar 

el Protocol General a través del present conveni, i per aquest motiu el subscriuen 
d’acord amb les següents: 

 
PACTES 

 
 

1. OBJECTE DEL CONVENI 
 

El present conveni té la finalitat de donar suport al desenvolupament de les polítiques locals 
de participació ciutadana i la promoció dels drets de la ciutadania. 

 
2. OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
2.1: Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
 

- Per part de l’Organisme Autònom Flor de Maig: 
 

• Donar  suport  tècnic  i  assessorament  en  les  activitats  i  serveis  objectes  del present 
conveni. 

 

•   Fer un seguiment periòdic del desenvolupament del projecte. 
 

• Contribuir al finançament de les activitats vinculades al present conveni amb una aportació 
total i única de 3.694,60 Euros. 

 
 

- Per part de l’ens local adherit: 
 

La gestió i execució de les accions definides al projecte objecte de subvenció. 
 

2.2: Ambdues parts donaran compliment a la clàusula anterior de forma eficient i d’acord 
amb la normativa que regula el present conveni. 

 
2.3: Per poder fer efectiva l’aportació econòmica de l’Organisme Autònom Flor de Maig, 
l’ens local adherit haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers aquest Organisme i 
la Diputació de Barcelona. 
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2.4: L’ens local adherit farà constar de forma específica la pertinença de l’actuació a la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, d’acord amb les instruccions per a la senyalització 
de les actuacions de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat que es dictin per la 
Diputació de Barcelona. 

 
 

2.5: Un cop realitzada l’acció objecte d’aquest conveni l’ens local adherit haurà de 
lliurar a l’Organisme Autònom Flor de Maig un informe/memòria de l’execució de les 
actuacions pactades en aquest conveni. 

 
3. VINCULACIÓ ALS PARÀMETRES DE QUALITAT DE LA XARXA 

 
Les actuacions s’ajustaran i participaran dels criteris que es defineixin amb caràcter 
general com a paràmetres de qualitat per a les actuacions que es desenvolupin en el 
desplegament del Protocol General. 

 
4. VIGÈNCIA 

 
La vigència d’aquest conveni comprendrà des de l’u de gener de 2005 fins el 31 de 
desembre de 2005, sens perjudici d’una possible pròrroga, en la seva execució, 
mitjançant acord exprés. I s’ajustarà al període de vigència del Protocol General, que 
finalitza el 31 de desembre de 2007. 

 
5. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES 

 
5.1: Per fer efectiva l’aportació de l’Organisme Autònom Flor de Maig, cal que l’ens 
local adherit presenti,  al Registre General de Flor de Maig o el de la Diputació un 
certificat del/la secretari/ària-interventor/a de l’ens amb el vist i plau del/la president/a 
de l’ens local adherit, en el que hi constin els apartats següents: 

 
          L’import total de despeses efectuades per a la realització del projecte de referència. 

 
  Una relació d’obligacions reconegudes i aprovades, per l’import de les despeses 

finançades per l’Organisme Autònom Flor de Maig, relatives a l’actuació objecte del 
conveni que contingui: número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; 
nom i NIF del proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 

 
  Que l’ens local adherit té arxivats i a disposició de l’Organisme Autònom Flor de 

Maig tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el 
certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació. 

 
          Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% 

del seu cost. 
 

5.2: En el cas que les aportacions superin el 100% del cost, el suport de l’Organisme 
Autònom Flor de Maig s’ajustarà a la baixa. 

 
5.3: En cas que les justificacions assoleixin un import inferior al compromès es farà 
efectiva únicament la part justificada. 

 
5.4: Les despeses corresponents a les diferents activitats vinculades al present conveni 
hauran d’haver-se efectuat dins del termini establert pel conveni. 
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5.5: La justificació del present conveni s’haurà de presentar en un termini màxim de 2 
mesos després de la finalització de la vigència d’aquest, sense perjudici de l’atorgament 
d’una pròrroga del període de justificació, si així se sol·licita per part de l’ens local adherit. 

 
5.6: Un cop finalitzada l’actuació es trametrà la documentació relativa al seu acabament 
d’acord amb l’establert en la clàusula general 2.5. 

 
6. MODIFICACIONS 

 
6.1: Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per l’ens local 
adherit i per l’Organisme Autònom Flor de Maig. 

 
6.2: Les modificacions pactades s’ajuntaran com a annex del present conveni. 

 
7. INCOMPLIMENT 

 
7.1: L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 

 
7.2: Si la resolució del conveni ho es per incompliment de l’Organisme Autònom Flor de 
Maig  l’ens  local  haurà  de  formular  una  sol·licitud  davant  aquest  Organisme.  La 
desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós-administratiu. 

 
7.3.1: Els litigis o controversies que es suscitin entre les parts, tret de la resolució el 
conveni, requeriran que la part interessada formuli una sol·licitud en aquest sentit a l’altre 
part. 

 
7.3.2: Si s’escau, l’Organisme Autònom Flor de Maig podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) 

 
8. CAUSES D’EXTINCIÓ 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a)   Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b)   Per resolució, d’acord amb el pacte setè. 
c)   Per avinença de les parts signatàries. 
d)  Per   les   causes   susceptibles   de   determinar   la   resolució   dels   contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen 
les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
9. MARC NORMATIU 

 
9.1: Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General, 
constitueixen la llei del present conveni. 

 
9.2: Règim jurídic general d’aquest conveni: 

 
  Les estipulacions dels capítols I dels títols 3 i 7 del Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, llevat d’aquelles que siguin 
incompatibles  amb  les  disposicions  esmentades  anteriorment,  o  amb  l’economia  del 
present instrument. Amb les mateixes excepcions, són d’aplicació subsidiària les normes 
que disciplinen la contractació de les administracions públiques. 
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9.3: L’objecte del present conveni determina que també li sigui d’aplicació: 
 
 

·    Les instruccions de gestió que l’Organisme Autònom Flor de Maig pugui dictar. 
        La regulació que la Diputació de Barcelona pugui establir en relació a les Xarxes. 
  Les clàusules que s’annexin a aquest conveni quan la naturalesa de l’actuació així ho 

requereixi. 
 
 

10. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
 

11. RELACIONS AMB TERCERES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament o l’ens local adherit al Protocol General. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
12. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 

 
13. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 
13.1 Nom de l’òrgan de seguiment i membres que l’integren: 

Es constitueix la Comissió de Seguiment del conveni, integrada per: 

• President/a de l’ens local adherit o persona que el substitueixi. 
• La Presidenta delegada de l’Organisme Autònom Flor de Maig o persona que el 
substitueixi. 
• El referent tècnic/a de l’ens local adherit coordinador/a de les activitats 
vinculades al present conveni. 
• Un/a tècnic/a del Centre per a la Participació Ciutadana de l’Organisme 
Autònom Flor de Maig. 

 
13.2           Són competències de la Comissió de Seguiment: 

 
• Fer el seguiment i avaluació del projecte/actuació desenvolupades en el marc 
d’aquest conveni. 
• Vetllar  pel  compliment  de  les  condicions  de  qualitat  pactades  en  aquest 
conveni. 
• Proposar, als òrgans competents per a la seva aprovació, les pròrrogues, les 
modificacions i la resolució anticipada, si s’escau, d’aquest conveni. 

 
 

13.3           Periodicitat: 
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L’òrgan de seguiment del conveni es reunirà, com a mínim, una vegada durant el període 
de vigència del conveni i actuarà com a secretari/a del mateix el referent tècnic de l’ens 
local adherit. 

 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni, per duplicat exemplar i a 
un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
Cerdanyola del Vallès, 28 de juliol de 2005 

 
Per l’Ajuntament de Canet de Mar Per l’Organisme Autònom Flor 

de Maig 
L’alcalde                                                                             La presidenta delegada 
Joaquim Mas Rius                                                              Carme García Lores 

 
El secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar El secretari de la Diputació i de 

l’Organisme  Autònom  Flor  de 
Maig 

Marcel lí Pons Duat                                                            Josep M. Esquerda Roset 
 

SEGON .- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris en 
relació aquesta proposta. 

 
7.- 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 21.45 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 

Marcel.lí Pons Duat Joaquim Mas i Rius 
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