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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
19 D’OCTUBRE 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 

Francesc Martín Casares 
 

S’EXCUSA D’ASSISTIR-HI 
Antoni Isarn Flores 

 
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 llicències d’obres majors 
3)  Compromís manteniment i conservació dels futurs passos subterranis 
4)  Aprovació projecte i incoació enllumenat públic rodalies ambulatori 
5)  Aprovació quarta quota urbanística obres sector U7 industrial 
6)  Aprovació retorn fiances definitives explotació serveis temporada platja 
7)  Aprovació relació de crèdits 
8)  Aprovació relació de factures 
9)  Aprovació relació de baixes de tributs i multes 
10) Aprovació serveis extraordinaris mes d’octubre 
11) Proposta assegurança d’accidents per la Colla de Reis 
12) Recurs de reposició declaració de caducitat nínxol número 131 
13) Aprovació donació nínxol número 64 pis 4t 
14) Aprovació atorgament llicència de gos perillós 
15) Aprovació del conveni entre el Consorci del centre associat de la UNED de 

Terrassa i l’excel·lentíssim Ajuntament de Canet de Mar 
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16) Aprovació de convenis de l’Àrea de Promoció Econòmica, any 2005 
17) Ratificació de l’acord del jurat del Premi Bonal i de Falgàs de l’edició 2005 
18) Moció de suport a la proposta de nou estatut aprovada pel Parlament de 

Catalunya 
19) Moció de suport a la proposta del domini .CAT 
20) 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 5 
d’octubre de 2005 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- ATORGAMENT LLICÈNCIES OBRES MAJORS 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A PROMOCIONS CAN CATÀ SL PER A 
LA CONSTRUCCIÓ DE QUATRE EDIFICIS INDUSTRIALS A LA PARCEL·LA 18 
“SECTOR U7-INDUSTRIAL” – RIERA D’EN MISSER/DOMÈNECH PASCUAL 

 
Vista la instància presentada pel senyor Eugeni Gil Morales en nom i representació de 
Promocions Can Catà S.L., amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció 
de quatre edificis industrials a la parcel.la 18 del sector U7 “industrial” – Riera d’en 
Misser cantonada amb Domènech Pascual. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 11 d’agost de 2005, el contingut del qual 
és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades, per una banda, les Normes 
Subsidiàries de Planejament i, per una altra, el Pla Parcial del sector U7 “Industrial”, es 
constata que el projecte s’ajusta de forma general als paràmetres establerts per la 
normativa. 

 
Pel que respecta al nombre d’activitats per parcel·la, la interpretació es realitza en base 
a  l’informe  redactat  per  Jordi  San  Millan  el  juliol  del  2005  amb  referència  a  la 
“subidivisió màxima de les naus per a l’establiment de distintes activitats”. Aquest 
informe es va redactar a petició de l’ajuntament i va ser aprovat en Junta de Govern 
Local del dia 20 de juliol del 2005. Per altra banda, la Junta de Govern Local va acordar 
que els Serveis Tècnics municipals expedirien les llicències d’obres en aquest sector 
tenint  en  compte  la  interpretació  contemplada  en  dit  informe.  La  present  llicència 
d’obres realitza la subdivisió de la parcel·la d’acord amb aquests paràmetres. 

 
La llargària màxima dels guals és de 20,00 m, per tant s’ha de disminuir la llargària del 
gual del carrer Domènec Pascual que fa 21,71 m de llarg, modificació que s’haurà de 
fer  constar al  corresponent Projecte Executiu.  També és  imprescindible aportar el 
plànol d’emplaçament amb l’edificació proposada amb format digital per poder anar 
actualitzant la cartografia municipal. 
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També s’ha de tenir en compte, que les obres d’urbanització no han estat encara 
finalitzades i, per tant, aquest sòl urbà encara no té condició de solar. Conseqüentment 
amb l’aplicació de l’art.41 del Reglament de Gestió Urbanística: 

 
1.- S’adjuntarà a la sol·licitud de llicència un escrit de compromís de no utilitzar la 
construcció fins que estigui acabada la urbanització i de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació. 
2.- Serà necessari que el director de l’obra informi de la compatibilitat d’ambdues obres. 
3.- L’incompliment del deure d’urbanització simultani a l’edificació comportarà a la 
caducitat de la llicència sense dret a indemnització. 

 
Per altra banda, constatar que malgrat l’aprovació inicial d’una Modificació Puntual del 
Pla Parcial del Sector U7, on s’emplaça el present projecte, el solar no s’inclou dins 
l’àmbit subjecte a suspensió de llicències. 

 
Finalment, recordar que en tot cas la llicència quedarà condicionada a la presentació i 
verificació per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar del projecte 
executiu corresponent abans de l’inici de les obres.” 

 
Atès que en data el senyor Eugeni Gil en representació de Promocions Can Catà S.L., 
presenta en data 9 de setembre de 2005 el projecte executiu i documentació 
complementària per la tramitació de l’expedient. 

 
Vist el nou informe emès en data 11 d’octubre de 2005, el contingut del qual és: 

 
“Examinada la documentació de referència es constata que el projecte executiu 
presentat s’ajusta al bàsic per al qual es va demanar llicència, modificant allò que 
s’havia esmenat. El projecte acompleix en tot amb la normativa vigent, tant pel que fa a 
les normes subsidiàries de planejament com amb la normativa del pla parcial del sector 
U7. 

 
Per altra banda s’han aportat els documents requerits per poder tirar endavant 

amb l’obra tot i no estar finalitzada la urbanització del sector. 
 

Conseqüentment s’informa favorablement la documentació aportada”. 

Vist l’informe favorable del Secretari de la Corporació de data 11 d’octubre de 2005. 

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. 
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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 Promocions Can Catà S.L. per a la construcció 
de quatre edificis industrials a la parcel.la 18 sector U7 “zona industrial” Riera d’en 
Misser/Domènech Pascual, d’acord al projecte modificat i direcció facultativa dels 
enginyers industrials Jaime Polo Villafaina i Enrique Blasco Gómez, 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 a l’arquitecta municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de deu mil dos-cents quinze euros amb quaranta-dos cèntims (10.215,42 
€); per taxes urbanístiques la quantitat de quatre mil sis-cents seixanta-dos euros 
(4.662,00); per drets de connexió a clavegueram cent vint euros amb vint cèntims 
(120,20 €). 

 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de cinc mil cent set euros amb 
setanta-un cèntims (5.107,71 €) en concepte de garantia per valors urbanístics en risc i 
la  quantitat  de  cent  trenta-nou  euros  amb  quaranta-tres  cèntims  (139,43  €)  en 
concepte de fiança per residus de la construcció. Aquestes fiances es retornaran en el 
moment de l’obtenció de llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats 
els residus en un gestor autoritzat. 

 
3.- RATIFICACIÓ DEL COMPROMÍS DE MANTENIMENT DELS FUTURS PASSOS 
SUBTERRANIS 

 
Vist el  Decret de  l’Alcaldia núm. 749 de  data 5  d’octubre d’enguany, el  qual es 
transcriu a continuació: 

 
DECRET NÚM.- 749.- Atès que properament el Ministeri de medi Ambient procedirà a la 
licitació de les obres de millora d’accessibilitat de les platges de Canet de Mar, de 
conformitat amb el projecte núm. de referència 08-1156 redactat per Intraesa, Ingeniería de 
Trazados y estructuras. 

 
Atès que l’esmentat projecte contempla la construcció de tres passos subterranis sota les 
línies del ferrocarril que permetin l’accés a les platges de Canet. 

 
Atès que des de l’Administració de l’Estat s’ha requerit a aquesta Administració per tal que 
es comprometi al manteniment dels esmentats passos una vegada executada l’obra, pel 
present, 

 
RESOLC 

 
PRIMER.-  L’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  en  nom  meu,  es  compromet,  per  tal  que 
produeixi els seus efectes davant l’Administració de l’Estat, a dur a terme les actuacions 
necessàries per al manteniment i conservació dels tres passos subterranis que es 
construiran de conformitat amb el projecte número de referència 08-1156, una vegada 
executades les obres. 
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SEGON.- La  present resolució serà ratificada per la Junta de Govern Local en la propera 
sessió que celebri. 

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

 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 749 de data 5 d’octubre de 2005, pel que 
l’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a dur a terme les actuacions necessàries 
per al manteniment i conservació dels tres passos subterranis que es construiran de 
conformitat amb el projecte número de referència 08-1156, una vegada executades les 
obres. 

 
4.-  APROVACIÓ  PROJECTE  I  PLEC  DE  CLÀUSULES REFORMA 
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC RODALIES AMBULATORI 

 
Vist  el  projecte  d’obra  ordinària  redactat  en  data  abril  de  2005,  per  l’enginyer 
municipal, Vicenç Puig i Perpinyà, consistent en la reforma de les instal·lacions 
d’enllumenat públic a la zona de les rodalies de l’ambulatori dins del terme municipal 
de Canet de Mar, l’import del qual ascendeix a la quantitat global de 61.730 €, IVA 
inclòs. 

 
Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres 
de reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic a la zona de les rodalies de 
l’ambulatori. 

 
Vist l’informe favorable de Secretaria i Intervenció, de data 17 d’octubre de 2005, el 
qual es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l'ajuntament de Canet de Mar (Maresme) i en Josep 
Barberà i Boix, interventor municipal, en compliment de l’anterior provisió de l’Alcaldia relativa 
a la incoació d’expedient de contractació de les obres de reforma de les instal·lacions 
d’enllumenat públic a la zona de les rodalies de l’ambulatori dins del terme municipal de 
Canet de Mar, emeten el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix l’article 21.1.ñ de 
la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, al tractar- 
se d’un contracte l’import del qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni 
els 6.000.000 €, ni es tracta tampoc d’una contractació plurianyal que superi els anteriors 
imports. Si bé, res impedeix que l’alcalde delegui aquesta competència en la Junta de 
Govern Local. 

 
Segon.- Quant al procediment i la forma de contractació, en aquest cas es pot utilitzar el 
concurs, en els termes de l’article 85 del LCAP, des del moment que la selecció del 
contractista,  d’acord  amb  la  proposta  de  plec  de  clàusules  administratives  particulars 
(PCAP), no s’efectuarà exclusivament en atenció a l'oferta econòmica que presentin els 
licitadors. Res impedeix, tampoc, que s’utilitzi el procediment obert. 

 
Tercer.- En el concurs l'adjudicació recau sobre el licitador que en el seu conjunt presenta 
una oferta més avantatjosa per a l'Administració, d'acord amb els criteris establerts en el 
PCAP, sense atenir-se exclusivament al preu i sens perjudici de la possibilitat de declarar-lo 
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desert. Per això, és convenient licitar l’obra per la modalitat de concurs pel procediment 
obert.  De conformitat amb el que estableix l’article 25 LCAP, en aquest cas no és necessària 
la classificació empresarial ja que l’import de l’obra és inferior a 120.202,42 €. 

 
Quart.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s'adequa a la normativa 
vigent en matèria de contractació local. 

 
Cinquè.- De conformitat amb l’informe emès per l’interventor de la Corporació, existeix 
consignació pressupostària suficient en la partida núm. 90-511-63302 del vigent pressupost 
ordinari per a l’any 2005. 

 
Conclusió 

 
Han quedat degudament justificades la motivació i l'adequació a la normativa que permet la 
contractació per la modalitat de concurs pel procediment obert, i es pot seguir la tramitació 
de l'expedient de contractació i la licitació. “ 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres i Serveis, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la reforma de 
les instal·lacions d’enllumenat públic a la zona de les rodalies de l’ambulatori dins del 
terme municipal de Canet de Mar, així com del plec de clàusules administratives 
particulars per a la contractació mitjançant concurs, per procediment obert de les 
esmentades obres i exposar al públic el primer pel termini de 30 dies, en els termes de 
l’article 37 del ROAS. En el cas que en aquest termini no s’hi presentin al·legacions es 
considerarà aprovat definitivament. Es transcriu, tot seguit el plec de clàusules: 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EL 
PROCEDIMENT OBERT MITJANÇANT CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA ZONA 
DE RODALIES DE L’AMBULATORI 

 
I. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC 

 
1. Aquest plec té per objecte la contractació de les obres de reforma de l’enllumenat públic 
de la zona de les rodalies de l’ambulatori, en concret Costa de l’Hospital i carrer Narcís 
Monturiol d’aquesta població, d'acord amb les característiques que figuren en el plec de 
prescripcions tècniques, el projecte redactat per l’enginyer municipal, Sr. Vicenç Puig i 
Perpinyà  i el plec  de clàusules administratives  generals  per a  la contractació d’obres, 
aprovat per aquest ajuntament. 

 
2. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per allò establert en aquest Plec, pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (LCAP) i  el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RCAP). 

 
3. Aquest contracte s'adjudicarà per procediment obert i en forma de concurs, d’acord amb 
el previst als articles 73 a 81 i 85 a 90 del LCAP. 

 
II. PREU 
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1. El pressupost d’execució per contracta és de 61.730 €, IVA inclòs. L'aplicació 
pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del present contracte estan 
recollides en la partida 90.511.63302 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2005. 

 
2. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots el efectes l’IVA i 
els altres tributs o impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. 

 
3. El preu del contracte no podrà ser objecte de revisió de conformitat amb l’establert a 
l’article 103.1 LCAP, atès que la seva durada és de dos mesos. 

 
III. EMPRESES LICITADORES. 

 
Poden presentar propostes les persones naturals o jurídiques, que tinguin plena capacitat 
d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 
També poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb 
l'art. 24 LCAP. Cada empresa de les que compon l'agrupació, ha d'acreditar la capacitat 
d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la 
documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec. Hauran d’indicar, en 
un document privat, el nom i les circumstàncies de les empreses participants, la proporció 
de cada una d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte els 
representarà de cara a l’Administració i, que assumeixen el compromís de constituir-se en 
Unió Temporal d'Empreses (art. 24 del RCAP). Aquest document haurà d'estar signat pels 
representants de cada una de les empreses components de la Unió. 

 
La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense condicions 
de les clàusules d'aquest plec i la declaració responsable que reuneix totes les condicions 
exigides per contractar amb l'Administració. 

 
IV. OFERTES 

 
Els licitadors hauran de presentar dos sobres tancats i signats per ells mateixos o per la 
persona que els representi. 

 
SOBRE A: Portarà la menció "Documentació administrativa per prendre part en el concurs 
per a la contractació de les obres de reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic a la 
zona de rodalies de l’ambulatori”. En aquest sobre s’hauran d'incloure necessàriament els 
següents documents acreditatius: 

 
a) Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar de les empreses, en el cas 
de persones jurídiques, s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en 
el  seu  cas,  inscrites  degudament  en  el  Registre  Mercantil,  quan  aquest  requisit  sigui 
exigible d'acord a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, la capacitat 
d'obrar s’acreditarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte 
fundacional, en el qual constin les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, si 
s’escau, en el corresponent Registre oficial. 

 
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'estats membres de la Comunitat 
Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà mitjançant la 
inscripció en els Registres o presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex I del 
RGLCAP, en funció dels diferents contractes. 

 
La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior 
s'acreditarà  mitjançant  informe  emès  per  la  Missió  Diplomàtica  Permanent  o  Oficina 
Consular d'Espanya de l’estat del domicili social de l'empresa. En l’informe s’hi farà constar 
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que l’empresa en qüestió figura inscrita en el Registre local professional, comercial o anàleg 
o, en el seu defecte, que actua normalment en el tràfic econòmic local en l'àmbit de les 
activitats a les que s’estén l'objecte del contracte. En aquest supòsit, a més, s’haurà 
d'adjuntar l'informe de reciprocitat a que es refereix l'art. 23.1 del TRLCAP. 

 
Si l’empresari és una persona física haurà de presentar el Document Nacional d’identitat i, 
en el seu cas, l'escriptura d'apoderament degudament legalitzada, o les seves fotocòpies 
degudament autenticades. 

 
b) Capacitat per a contractar.- Declaració responsable del licitador de no incórrer en cap de 
les prohibicions per contractar conforme als articles 15 a 20 del TRLCAP. Aquesta 
declaració comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributaries i de les quotes a la Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents. La prova d'aquesta circumstància es podrà fer per qualsevol 
dels mitjans assenyalats a l'art. 21.5 del TRLCAP. En el cas de resultar adjudicataris, els 
licitadors hauran d'acreditar les circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns 
expedits per l’òrgan competent, i a aquest efecte es concedirà un termini de 5 dies hàbils. 

 
c) Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri hauran de presentar un 
apoderament. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit al 
Registre Mercantil llevat que, de conformitat amb l'art. 94.1.5 del Reglament del Registre 
Mercantil, es tracti d'un poder per acte concret. 

 
d) Solvència.- La solvència econòmica, financera, i tècnica haurà d’acreditar-se per 
qualsevol dels mitjans que tot seguit s’indiquen: 

 
• Solvència econòmica i financera: 

 
 

- Informe  d’institucions  financeres  o,  si  escau,  justificant  de  l’existència  d’una 
assegurança d’indemnització per riscos. 

 
- En tractar-se de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o del seu 

extracte, corresponents a l’exercici immediatament anterior al corrent. 
 

- Declaració   relativa   a   la   xifra   global   de   negocis   i   relació   de   tots   els 
subministraments, realitzats per l’empresa en els darrers tres anys. 

 
• Solvència tècnica: 

 
 

- Títols acadèmics i experiència de l’empresari i dels quadres de l’empresa i, en 
particular, del o dels responsables de les obres. 

 
- Relació de les obres executades durant els cinc últims anys acompanyada de 

certificats de bona execució per a les més importants. 
 

- Declaració  indicant  la  maquinària,  material  i  equip  tècnic  del  que  disposarà 
l’empresari per a l’execució de les obres. 

 
- Declaració sobre els efectius personals mitjos anuals de l’empresa, indicant, en 

el seu cas, grau d’estabilitat en la utilització dels mateixos i la importància dels 
seus equips directius durant els tres últims anys. 

 
- Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en 

l’empresa, dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres. 
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Per acreditar la solvència, no s’admetran altres documents que els assenyalats 
en aquest apartat, llevat que, per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar 
les  referències  sol·licitades,  en  el  qual  cas  caldrà  que  la  documentació 
presentada sigui considerada prèviament com a suficient per la mesa de 
contractació. 

e) Fiança.- El resguard acreditatiu d'haver constituït una garantia provisional a la Caixa de 
la Corporació de 1.234,60 € equivalent al 2% del pressupost de licitació, que assegurarà la 
constitució de la garantia definitiva i la formalització del contracte. Aquesta garantia es pot 
constituir per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 35 LCAP i en els articles 56 a 58 
del RCAP. 

 
En les unions temporals d'empreses s'estarà a allò disposat a l'art. 61 del RCAP. L'execució 
i la cancel·lació d'aquesta garantia es regularà per allò previst als arts. 64 i 65.1 del RCAP 
segons el cas. 

 
f) Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de renúncia 
del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecte 
es podessin produir per raó del contracte. 

 
Els documents podran presentar-se originals o mitjançant còpies que tinguin caràcter 
d’autèntiques, d'acord a la legislació vigent. 

 
2. SOBRE B: El qual portarà la menció "Proposició econòmica i proposta tècnica per al 
concurs per a la contractació de les obres de reforma de les instal·lacions d’enllumenat 
públic a la zona de rodalies de l’ambulatori”, amb la signatura del licitador o persona que el 
representi, que contindrà: 

 
1.- Oferta econòmica que s’ajustarà al model següent: 

 
“El/la Sr./a      major d’edat veí de     i amb domicili al 
c/plaça/Avda.   telèfon   amb DNI núm.   , actuant 
en nom i representació    (propi o de l’empresa a que representi), 

 

 
MANIFESTA 

 
Que ha tingut coneixement de l'anunci publicat al DOGC, de data         , i 
d’acord amb els requisits i les condicions que s’exigeixen per adjudicar 
mitjançant concurs la contractació de les obres de reforma de les 
instal·lacions d’enllumenat públic a la zona de rodalies de l’ambulatori de 
Canet de Mar i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives i 
de Prescripcions Tècniques que han de regir aquesta licitació i en la 
representació que acredita es compromet a assumir el compliment  del 
contracte pel preu cert i global de                  euros, IVA inclòs. 

 
 

Lloc, data, signatura i segell.” 
 
 

2.- Justificació del pressupost. Consistirà en una relació valorada de totes les unitats 
d’obra d’acord amb el projecte. 

 
3.- Proposta tècnica: 
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3.1.  Memòria  metodològica  referida  a  l’obra  que  es  pretén  adjudicar,  que  contindrà 
l’anàlisi del projecte objecte de la contractació amb l’exposició justificada de matisacions o 
propostes respecte dels tipus i procedència dels materials, mètodes a utilitzar en l’obra, la 
forma de resoldre els imprevistos, les mesures preventives o/i de seguretat a prendre, 
l’ordre dels treballs i el termini d’execució. Així mateix, es farà constar explícitament els 
noms dels encarregats de l’obra i la metodologia a emprar per al compliment de les 
instruccions facilitades per la direcció facultativa de l’obra. 

 
3.2. La justificació de la baixa, en el cas que la baixa ofertada sigui superior al 2% del 
preu de licitació, amb la demostració inequívoca que dita baixa no repercutirà en la 
qualitat dels treballs. 

 
Cada licitador només podrà presentar una sola proposta, independentment del nombre de 
dependències on aquesta pugui ésser presentada. Igualment, cap licitador no podrà 
participar en cap proposta en agrupació temporal amb altres, si a la vegada licita 
individualment o en una altra unió temporal. L’incompliment d’aquest principi donarà lloc 
automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 

 
Els sobres indicats anteriorment s’hauran de lliurar al registre general de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores durant el termini de 26 dies naturals, a comptar  des 
de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, o enviats per correu dins del termini assenyalat anteriorment. Una vegada 
presentada una proposta no es podrà retirar. 

 
Si les propostes s’envien per correu, el proponent haurà de justificar la data de lliurament 
a  l'oficina  de  correus  i  comunicar  a  l’òrgan  de  contractació  la  remissió  de  l'oferta 
mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic si en coneix l’adreça, el mateix dia. En 
cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat a 
la data de finalització del termini. Àdhuc així, si transcorreguts 10 dies naturals següents a 
la indicada data encara no s’ha rebut la proposta, aquesta no serà admesa. 

 
V. LA MESA DE CONTRACTACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

La Mesa de contractació estarà integrada per: 

- L’alcalde o regidor en qui delegui. 
- El regidor d’Obres i Via Pública 
- El secretari. 
- L’interventor. 

 
Actuarà com a secretària, la funcionària cap de l’àrea de secretaria. 

 
 

Els criteris de valoració que es recullen per ordre decreixent d'importància i ponderació 
són: 

 
- Oferta econòmica: 50 punts Preu de licitació: El fixat a la clàusula dos del present plec 

podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de fins 50 punts. L'oferta 
econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de baixa respecte 
del pressupost de licitació, rebent la màxima puntuació aquella - o aquelles ofertes - la 
baixa de la qual, en percentatge, sigui igual a la mitja aritmètica de les baixes, també 
en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en cinc punts; la puntuació 
d'aquelles ofertes el percentatge de baixa de les quals difereixi, en més o en menys, de 
la baixa més cinc punts, anirà descendent linealment. Es puntuaran en zero punts 
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aquelles ofertes la baixa de les quals sigui igual o superior a la mitja aritmètica de les 
baixes, en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en deu punts. 

-     Solucions tècniques que millorin el projecte: 20 punts 
-     Capacitat de manteniment i servei futur, ampliacions termini de garantia:10 punts 
-     Composició de l’equip tècnic i cap d’obra:          10 punts 
-     Termini d’execució i calendari: 10 punts 

 
En tot cas, l’Ajuntament de Canet de Mar es reserva la facultat d’adjudicar el concurs a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert. 

 
VI. EXAMEN DE LES PROPOSTES. 

 
L'acte públic d'obertura de proposicions es celebrarà al lloc, data i hora assenyalats a 
l'anunci de licitació. 

 
La Mesa de Contractació qualificarà els documents del sobre A). 

 
Si la Mesa observés defectes subsanables en la documentació presentada ho comunicarà 
verbalment als interessats  i concedirà un termini no superior a 3 dies per tal que el licitador 
els subsani. 

 
Seguidament la Mesa procedirà a l'obertura del sobre B) de les propostes admeses que 
conté la proposta econòmica i tècnica. La Mesa avaluarà les propostes mitjançant els 
criteris de valoració que es recullen per ordre decreixent d'importància i ponderació, i 
formularà  la  proposta  que  estimi  pertinent  a  l'òrgan  de  contractació.  La  Mesa  de 
contractació podrà sol·licitar, abans de formular la proposta, els informes tècnics que 
consideri necessari que tinguin relació amb l'objecte del contracte. 

 
La Mesa de Contractació, d'acord amb el que disposa l'art. 88 del TRLCAP elevarà les 
propostes presentades, juntament amb l'acta i la proposta d'adjudicació a l'òrgan de 
contractació. 

 
Abans de l'adjudicació del contracte es concedirà a l'empresari proposat un termini de 5 
dies hàbils per presentar certificació administrativa expedida per l'òrgan competent, 
acreditativa de trobar-se al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. S'entendrà que les empreses es troben al corrent quan concorrin les 
circumstàncies senyalades als articles 13 i 14 del RGLCAP. 

 
En cas que el contracte fos adjudicat a una Agrupació d'Empreses hauran d'acreditar la 
constitució d'aquesta, en escriptura pública, dins del termini atorgat per la formalització del 
contracte, i NIF assignat a l'agrupació. 

 
L'Administració tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició més 
avantatjosa de conformitat amb els criteris d'adjudicació o declarar desert el concurs, 
sempre motivadament. 

 
L'òrgan de contractació, amb els informes tècnics corresponents, adjudicarà el contracte en 
el termini màxim de tres mesos, a comptar des de l'obertura de les propostes. Pel cas que 
no es dicti l'adjudicació en aquest termini l'empresari té dret a retirar la seva proposta i que 
se li retorni la garantia dipositada. 

 
En referència a baixes temeràries, per determinar que una proposició no pot ser complerta 
per ser temerària o desproporcionada, es consideraran globalment els criteris objectius 
fixats contrastats amb l’oferta presentada. 
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Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per la interposició de recursos sense que 
s'hagin  interposat,  la  documentació  que  acompanya  a  les  proposicions  quedarà  a 
disposició dels interessats. 

 
VII. GARANTIA DEFINITIVA 

 
1. Un cop notificada l'adjudicació del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a constituir, en 
el termini de quinze (15) dies naturals una fiança definitiva del 4 per 100 (quatre per cent), 
de l'import d'adjudicació. La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes 
establertes a l'art. 36 del LCAP, amb els requisits establerts a l'art. 55 i següents del RCAP 
o mitjançant la garantia global amb els requisits establerts a l'art. 36.2 del LCAP. De no 
complir-se aquest requisit per causes imputables a l’adjudicatari, es declararà resolt el 
contracte. 

 
2. En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició del qual hagués incorregut 
inicialment  a la presumpció de temeritat, l'òrgan de contractació exigirà al contractista la 
constitució d'una garantia definitiva pel 20 per 100 de l'import d'adjudicació o del pressupost 
base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris, que substituirà a la 
del 4 per 100 i per la cancel·lació s'estarà al que disposa l'article 47 LCAP. 

 
3. La garantia definitiva respondrà dels conceptes previstos a l'article 43 LCAP. 

 
4. La devolució i la cancel·lació de les garanties s'efectuarà de conformitat amb el que 
disposa l'article 47 del TRLCAP i 65.2 del RGLCAP. 

 
VIII. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
1.  La  formalització  del  contracte  es  durà  a  terme  dins  dels  30  (trenta)  dies  naturals 
següents a la data de la notificació de l’adjudicació. En el cas que el contracte s’adjudiqui a 
una unió d’empreses s’hauran d’acreditar la constitució en escriptura pública i l’alta fiscal 
d’aquesta dins del termini atorgat per la formalització del contracte. 

 
2. Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dins del termini 
assenyalat, aquest es resoldrà i comportarà la pèrdua de la fiança i la indemnització dels 
danys i perjudicis ocasionats. En aquest cas es podrà adjudicar al licitador o als licitadors 
següents segons l’ordre de les ofertes amb l’acceptació i conformitat del nou adjudicatari. 

 
3 Els drets i les obligacions del contracte es podran cedir a tercers sempre que 
s’acompleixin els requisits establerts a l’art. 114 del LCAP. La contractació per part de 
l’adjudicatari de l’execució parcial del contracte amb tercers estarà subjecte als requisits 
establerts   a  l’article   115   del   LCAP,   així   com   el   pagament   a   subcontractistes   i 
subministradors haurà d’ajustar-se al que disposa l’art. 116 del LCAP. 

 
IX. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

 
1. L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en 
matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 

 
2. L’adjudicatari resta obligat al compliment del termini d’execució total del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l’Ajuntament. Si arribat qualsevol dels terminis fixats, el 
contractista hagués incorregut en mora per causes imputables a ell, l’Ajuntament podrà 
optar entre la resolució del contracte o la imposició de penalitzacions econòmiques.  Les 
penalitzacions s’aplicaran segons la quantia determinada en el paràgraf primer de l’art. 95.3 
del TRLCAP. 
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La pèrdua de la garantia o dels imports de les penalitzacions, no exclou la indemnització 
per danys i perjudicis a l’Ajuntament deguts al retard del contractista. 

 
Si el retard es produeix per raons no imputables al contractista serà aplicable allò disposat 
a l’apartat 2 de l’article 96 del TRLCAP. 

 
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà ni la interpel·lació ni la 
intimació prèvia per part de l’Ajuntament. 

 
3. Seran a càrrec del contractista les despeses i els impostos de l’anunci o dels anuncis de 
licitació (fins a un màxim de 600 €), i també les despeses de la formalització del contracte i 
totes aquelles altres que estiguin legalment establertes sobre aquestes matèries. 

 
4. A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, 
existiran específicament les següents obligacions: 

 
a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de Seguretat Social i Seguretat i higiene al treball. 
 

b) Són a compte del contractista les despeses i impostos derivats dels anuncis 
oficials de la licitació i de formalització del contracte, i les taxes per la prestació 
dels treballs facultatius de comprovació del replanteig, direcció, inspecció i 
liquidació  i  qualsevol  altra  que  resulti  d'aplicació,  segons  les  disposicions 
vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 

 
c) El  contractista  està  obligat  a  instal·lar a  la  seva costa,  els  rètols  i cartells 

anunciants de les obres, així com els senyals que calgui per indicar l'accés a 
l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill 
degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta zona com als seus límits i 
immediacions. Tots aquests cartells han d’estar redactats, com a mínim, en 
català. 

 
d) El contractista haurà de portar els Llibre d'Ordres i d’Incidències, correctament 

diligenciats i complimentats. 
 

e) La contractació per part de l'adjudicatari de la realització parcial del contracte 
amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 115 del TRLCAP, 
així com el pagament a subcontractistes i subministradors haurà d'ajustar-se al 
que disposa l'article 116 del TRLCAP. 

 
X. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
1. El contracte s’executarà amb subjecció a les seves clàusules i de conformitat amb el 
projecte aprovat per l’Ajuntament i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica 
d’aquest donés al contractista el director de l’obra. Quan les esmentades instruccions 
fossin de caràcter verbal hauran d’ésser ratificades per escrit en el més breu termini 
possible, per tal que siguin vinculants. 

 
 

2. L’Ajuntament designarà un director de l’obra responsable de la comprovació, coordinació, 
vigilància i inspecció de la correcta realització de l’obra objecte del contracte i de la 
coordinació de la seguretat i salut. 

 
 

13 



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 

 

 

 
 
 

3. El termini general d’execució de l’obra serà de 2 mesos. Si per causes imputables a 
l’adjudicatari es produís un retard en el compliment del contracte de conformitat amb el 
termini establert, l'adjudicant podrà optar entre la resolució del contracte amb pèrdua de la 
fiança  o  la  imposició  de  les  penalitzacions  previstes  a  l'article  95  del  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la LCAP. L'import de les 
penalitzacions es farà efectiu mitjançant deducció d'aquestes a la corresponent factura. 
En tot cas la garantia respondrà de la seva efectivitat. El pagament de les penalitzacions 
no comporta la indemnització que per danys i perjudicis pogués correspondre al 
contractista. 

 
4  L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig que es 
realitzarà al termini màxim d’un mes des de la data de formalització del contracte. La 
comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del 
seu representant, de conformitat i amb els efectes previnguts per l’article 142 del LCAP i 
139, 140 i 141 del RCAP. 

 
5.  El  contractista  haurà  de  presentar  en  el  termini  de  trenta  dies,  excepte  causa 
justificada, a comptar des de la data de formalització del contracte per iniciar les obres un 
programa de treball en el termes previstos a l’article 144 del RGLCAP i de conformitat 
amb el que disposa la clàusula 27 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 
6. Caldrà  que l’adjudicatari indiqui el nom de les persones adscrites a l’empresa i  que té 
previst de destinar a l’execució del contracte. L’adjudicatari estarà obligat a assignar-hi 
els facultatius el nom del qual figura en l’oferta i amb la dedicació definitiva que 
correspongui. Durant la vigència del contracte el personal assignat a aquest amb 
dedicació completa, no podrà intervenir en cap altre treball. L’adjudicatari no podrà 
substituir el personal facultatiu establert en la seva oferta, sense l’expressa autorització 
del director d’obra. 

 
 

7.  Si  durant  l’execució  del  contracte  es  detecta  la  necessitat  o  la  conveniència  de 
modificació o la realització d’actuacions no contractades, serà aplicable allò previst en els 
articles 59, 101 del TRLCAP. Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals el 
contractista romandrà obligat a l’actualització del Programa de Treballs. L'òrgan de 
contractació tindrà la possibilitat de modificar, per raons d'interès públic, el contracte amb 
subjecció al que disposen els arts. 59, 101 i 146 del LCAP i 158 a 162 del RGLCAP. 

 
8. En cas de produir-se una suspensió del contracte, s'estarà a l’estipulat als articles 102, 
149 b) i c) del LCAP i 103, 170 i 171 del RGLCAP. En els supòsits de suspensió temporal, 
parcial o total, o definitiva, s'aixecarà acta de la suspensió amb els requisits i formalitats 
establerts a la Clàusula 64 del Plec de Clàusules Administratives generals. 

 
9. La recepció i liquidació s'efectuarà en el terminis i amb les formalitats establertes a l'art. 
147 del TRLCAP i 163 i següents del RGLCAP. 

XI. VALORACIÓ I ABONAMENT 

1. El contractista tindrà dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de les obres 
que realment executi amb subjecció al contracte atorgat i a les seves modificacions, si es 
produïssin. 

 
2. Als efectes de pagament l'Ajuntament expedirà mensualment, en el primers deu dies 
següents al mes que correspongui, les certificacions que comprenguin l'obra executada 
durant l'esmentat període de temps. Els abonaments al contractista resultants de les 
certificacions expedides tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les 
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rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i no suposa de cap forma 
l'aprovació i recepció de les obres que comprengui. 

 
3. El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les 
operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i aprovisionament de materials o 
equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a tal 
efecte, determina l'article 99.3 i 145 del TRLCAP i 155, 156 i 157 del RGLCAP i d'acord 
amb les clàusules 54 a 58 del PCAG. 

 
XII. TERMINI DE GARANTIA 

 
A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra començarà a comptar el termini de garantia 
d’un any. 

 
Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat 
de les obres amb els efectes senyalats a l'article 147.3 de la LCAP i 169 del RCAP. 

 
XIII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que es senyalen als arts. 111 i 149 del 
TRLCAP i s'acordarà per l'òrgan de contractació d'ofici o a instància del contractista 
mitjançant procediment en el qual es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes 
senyalats a l’article 147.3 del TRLCAP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP 

 
XIV. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 

 
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. L’òrgan de contractació podrà modificar, 
per raons d’interès públic, els contractes, acordar la seva resolució i determinar els efectes 
d’aquesta,  dins  dels  límits  i  amb  subjecció  als  requisits  i  efectes  assenyalats  per  la 
TRLCAP i pel RGLCAP. 

 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, sense perjudici de 
recaptar, en el seu cas, l’informe de la Comissió Jurídica Assessora. 

 
2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent 
i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via 
administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb allò 
previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats 
puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la llei 30/1992, 
del Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.” 

 
SEGON.-  Simultàniament  convocar  concurs,  si  bé  la  licitació  s’ajornarà  cas  de 
formular-se al·legacions al projecte o al plec, en els termes de l’article 122.2 TRRL. 

 
TERCER.- L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen de 
l’anterior acord s’efectuarà amb càrrec a la partida núm. 90-511-63302 del vigent 
pressupost ordinari per a l’any 2005. 

 
QUART.- El termini de presentació de proposicions serà de 26 dies naturals a partir de 
la inserció del corresponent anunci en el DOGC. 
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CINQUÈ.- Determinar que la mesa de contractació estarà composada per l’Alcalde, 
que la presidirà, l’interventor, el secretari, el regidor d’Obres i Via Pública i l’enginyer 
municipal, actuant de secretària la funcionària cap de l’àrea de secretaria. 

 
SISÈ.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de qualsevol document necessari 
per a la materialització dels anteriors acords. 

 
5.- APROVACIÓ COEFICIENTS I REPARTIMENT PROVISIONAL DE LA 4a 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 es va incoar expedient 
de contractació per a l’execució de les obres les quals es van iniciar el 3 de maig de 
2004. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de març de 2004, va resoldre 
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 es va procedir a la inscripció de l’esmentat 
projecte en el Registre de la Propietat. 

 
Atès que les quotes de repartiment comprenen únicament el 10 % dels costos 
d’urbanització del sector. 

 
Vist l’informe de data 13 d’octubre de 2005, 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, que estiguin 
vençuts i no satisfets i s’hagin fet constar en el Registre abans de practicar-se l’afecció. 
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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 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 13 d’octubre de 2005. “ 

 
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 
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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 
quarta quota urbanística. 

 
SEGON.- Aprovar definitivament la imposició i ordenació de la exacció de la quarta 
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 10% dels 
costos d’urbanització del sector. La totalitat de les despeses que originen la quarta 
quota, avaluades anteriorment és de 596.267,02 €, d’acord amb el desglossament 
següent: 

 
 

PROPIETARI                                   PARCEL·LA    BASE                   16% IVA            A PAGAR 
 

Interlaken Catalonia, SL  1 19.499,62 € 3.119,94 € 22.619,56 € 
Proyectos y Promociones Cour, SL  2 25.551,69 € 4.088,27 € 29.639,96 € 
Ajuntament de Canet de Mar  3 15.976,44 € 2.556,23 € 18.532,67 € 
Proyectos y Promociones Cour, SL  4 4.540,86 € 726,54 € 5.267,40 € 
Proyectos y Promociones Cour, SL  5 3.371,65 € 539,46 € 3.911,11 € 
Francesc Jubany Periago  6 3.366,28 € 538,60 € 3.904,88 € 
Maria Antonia Jubany Periago 
Juan Jubany Periago 
Enric Jubany Periago 

Francesc Jubany Periago  7 3.366,28 € 538,60 € 3.904,88 € 
Maria Antonia Jubany Periago 
Juan Jubany Periago 
Enric Jubany Periago 

Francesc Jubany Periago  8 4.090,67 € 654,51 € 4.745,18 € 
Maria Antonia Jubany Periago 
Juan Jubany Periago 
Enric Jubany Periago 

Inmuebles Gibusa 3000, SL  9 5.231,73 € 837,08 € 6.068,81 € 

Inmuebles Gibusa 3000, SL 10 5.231,73 € 837,08 € 6.068,81 € 

Carles Casas Vila 12 5.844,73 € 935,16 € 6.779,89 € 

Carles Casas Vila 13 3.692,15 € 590,74 € 4.282,89 € 

Carles Casas Vila 14 5.316,39 € 850,62 € 6.167,01 € 

Ajuntament de Canet de Mar 15 21.628,32 € 3.460,53 € 25.088,85 € 

Interlaken Catalonia, SL 16 23.798,46 € 3.807,75 € 27.606,21 € 

Inmuebles Gibusa 3000, SL 18 18.314,37 € 2.930,30 € 21.244,67 € 

Joaquim Duran Centell 19 31.761,71 € 5.081,87 € 36.843,58 € 

Interlaken Catalonia, SL 20 44.167,51 € 7.066,80 € 51.234,31 € 

Inmuebles Gibusa 3000, SL 21 47.782,51 € 7.645,20 € 55.427,71 € 

Antoni Duran Centell 22 25.540,65 € 4.086,50 € 29.627,15 € 

Lluïsa Vila Pruna 23 10.592,96 € 1.694,87 € 12.287,83 € 

Lluïsa Vila Pruna 24-  36.487,63 € -  5.838,02 € - 42.325,65 € 

Interlaken Catalonia, SL 25 11.424,72 € 1.827,96 € 13.252,68 € 
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Interlaken Catalonia, SL 26 13.666,80 € 2.186,69 € 15.853,49 € 

Núria Solà Sanjuan 27 13.554,19 € 2.168,67 € 15.722,86 € 

Ajuntament de Canet de Mar 28 17.044,27 € 2.727,08 € 19.771,35 € 

Félix Viader Roca 30 7.864,50 € 1.258,32 € 9.122,82 € 

Josep Viader Roca  7.864,50 € 1.258,32 € 9.122,82 € 

Inmuebles Gibusa 3000, SL 31 88.852,13 € 14.216,34 € 103.068,47 € 

Inmuebles Gibusa 3000, SL 32 12.492,41 € 1.998,79 € 14.491,20 € 

Interlaken Catalonia, SL 25 i 26 49.080,69 € 7.852,91 € 56.933,60 € 
 
 

596.267,02 € 
 

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.- Procedir a la regularització de la primera quota urbanística en relació a les 
parcel·les de resultat núm. 23, 24, 25 i 26. 

 
QUART.- 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, el qual s’entendrà fet amb la 
notificació del present acord. 

 
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. 

 
CINQUÈ.-  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. 

 
6.- APROVACIÓ RETORN FIANCES DEFINITIVES EXPLOTACIÓ SERVEIS 
TEMPORADA PLATJA 2005. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de febrer de 2005 va prendre, 
entre d’altres, els acords següents: 

 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmicoadministratives particulars que 
han de regir el concurs per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació de 
terrenys de domini públic e zona marítima terrestre per al desenvolupament de les 
activitats previstes en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2005. 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a l’adjudicació 
d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent edicte al Butlletí Oficial de 
la Província. 
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TERCER.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient de contractació restarà 
condicionada suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions del Pla d’usos de 
temporada a la platja de Canet de Mar, que resultessin exigibles, de manera que, 
si a instància dels esmentats organismes, l’Ajuntament no pogués atorgar permís 
municipal per algun dels serveis previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria 
dret a reclamació de cap mena, en els termes suspensius susdits. 

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

 
 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 d’abril de 2005 va prendre, 
entre d’altres, els acords següents: 

 
PRIMER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 1 al Sr. JSM 
pel preu cert i global de 5.410,00 €, puix que després de la renúncia del Sr. FRB, 
és qui ha obtingut més puntuació, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
fiança definitiva de 1.502,53€, la qual es retornarà una vegada s’hagi comprovat 
que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les 
degudes condicions. 

 
SEGON.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 2 a la Sra 
MRE pel preu cert i global de 2.200€ fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
fiança definitiva de 1.502,53€ , qual es retornarà una vegada s’hagi comprovat que 
s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes 
condicions. 

 
TERCER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 8 al Sr. FOL 
pel preu cert i global de 1.202,02 €, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
fiança definitiva de 901,52 €, la qual es retornará una vegada s’hagi comprovat 
que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les 
degudes condicions. 

 
QUART.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 10 al Sr. JSN 
pel preu cert i global de 3.000 €, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
fiança definitiva de 1.502,53 €, la qual es retornarà una vegada s’hagi comprovat 
que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les 
degudes condicions. 

 
Atès que ja ha finalitzat el termini atorgat als adjudicataris de les guinguetes perquè 
procedissin a retirar les instal.lacions i vist l’informe del Cap de Disciplina Urbanística de 
data 5 d’octubre de 2005, efectuat com a conseqüència de la inspecció realitzada per tal 
de comprovar que la zona ocupada per les guinguetes es troba en les degudes 
condicions pel que fa referència a la salubritat, higiene, ornat i neteja, el contingut literal 
del qual és el següent: 

 
“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS 

 
ASSUMPTE: INSPECCIÓ EFECTUADA ALS ESPAIS DE LA PLATJA QUE 
OCUPAVEN LES GUINGUETES NÚMS. 1, 2, 8 i 10, PER VALORAR SI ÉS 
FACTIBLE EL RETORN DE LA FIANÇA DEFINITIVA DIPOSITADA PELS 
ADJUDICATARIS. 
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FETS: 
 

Practicada una inspecció visual als llocs de referència, s’ha constatat el següent: 
 

a)   Guingueta núm. 1 (Sr. JSM): S’ha procedit a desmuntar la guingueta i el seu 
entorn es troba en bones condicions. En conseqüència, s’informa 
FAVORABLEMENT el retorn de la fiança dipositada. 

b)  Guingueta núm. 2 (Sra. MRE): S’ha procedit a desmuntar la guingueta i el seu 
entorn es troba en bones condicions. En conseqüència, s’informa 
FAVORABLEMENT el retorn de la fiança dipositada. 

c)   Guingueta núm. 8 (Sr. FOL): S’ha procedit a desmuntar la guingueta i el seu 
entorn es troba en bones condicions. En conseqüència, s’informa 
FAVORABLEMENT el retorn de la fiança dipositada. 

d)  Guingueta núm. 10 (Sr. JSN): S’ha procedit a desmuntar la guingueta i el seu 
entorn es troba en bones condicions, ara bé, manca retirar de la platja una 
bobina de fusta (enrotllar cables), i la carcassa d’un vaixell. En conseqüència, 
s’informa DESFAVORABLEMENT    el retorn de la fiança dipositada.” 

 
D’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  75  de  la  Llei  de  Costes,  111  del  seu 
Reglament, així com el RDL 2/2000 de 16 de juny, i vist l’expedient administratiu de 
referència, de conformitat amb la proposta del regidor delegat adjunt de Medi Ambient, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Procedir a retornar la fiança definitiva per a l’explotació de la guingueta núm. 
1, d’un import de 1.502,53€, dipositada pel Sr. JSM en data 6 de maig d’enguany. 

 
SEGON.- Procedir a retornar la fiança definitiva per a l’explotació de la guingueta núm. 
2, d’un import de 1.502,53€, dipositada per la Sra. MRE en data 9 de maig d’enguany. 

 
TERCER.- Procedir a retornar la fiança definitiva per a l’explotació de la guingueta núm. 
8, d’un import de 901,52€, dipositada pel Sr. FOL en data 13 de juliol d’enguany. 

 
QUART.- No retornar la fiança definitiva per a l’explotació de la guingueta núm. 10, d’un 
import de 1.502,53€, dipositada pel Sr. JSN en data 9 de maig d’enguany fins que 
acrediti que ha procedit a retirar de la platja la bobina de fusta i la carcassa del vaixell 
esmentats en l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, prèvia comprovació d’aquests. 

 
7.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
9442 a 9901 ambdós inclosos, de la relació núm. 32/05 del pressupost ordinari, 
segons les relació adjunta i 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 
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A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2004, prorrogat pel 2005, tant general com de l’OO. AA. Ràdio Canet, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 32/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 188.267,83 Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
8.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 19 d’octubre de 2005, per import de 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 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 l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 19 d’octubre de 2005, per import de 
132.215,99 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

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

 
TERCER.- Aprovar la  relació de  fres. Núm. 6/05 de  l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 3.875,21  EUR. 

 
9.- APROVACIÓ RELACIÓ DE BAIXES DE TRIBUTS I MULTES 

 
Vistos els expedients de baixa i fallits de tributs, presentats per l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT), ens que té delegada la gestió dels tributs locals d’aquesta 
Corporació, que es detalla: 

 
- BAIXES: 

 
Fra. 5023-5024 de data 170605, per import de 6.029,84 €. 
Fra. 5031-5032 de data 071005, per import de 6.614,10 €. 

 
- FALLITS: 

 
Fra. 5035 de data 13-07-05, per import de 7.764,31€. 

 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius pels quals l’ORGT 
proposa les baixes i fallits. 
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Vistes les propostes presentades per l’Organisme de Gestió Tributària, el qual té 
cedida la gestió de les multes de trànsit, de declaració de crèdits incobrables als 
efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació, que a continuació es 
detalla: 

 
- Proposta núm. 05032, per import de 30,05 €. 

Proposta núm. 05039, per import de 5.532,84 € 
 

Atès que queda justificat amb la  documentació adjunta, els motius per els quals 
l’ORGT proposen les baixes, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar les factures presentades per l’ORGT de baixa i fallits de tributs, que 
a continuació es detalla: 

 
- BAIXES: 

 
Fra. 5023-5024 de data 170605, per import de 6.029,84 €. 
Fra. 5031-5032 de data 071005, per import de 6.614,10 €. 

 
- FALLITS: 

 
Fra. 5035 de data 13-07-05, per import de 7.764,31€. 

 
SEGON.- Aprovar les propostes de declaració de crèdits incobrables, presentada per 
l’ORGT, als efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació que a 
continuació es detalla: 

 
- Proposta núm. 05032, per import de 30,05 €. 

Proposta núm. 05039, per import de 5.532,84 € 
 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 

 
10.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 
15 DE SETEMBRE I EL 15 D’OCTUBRE DE 2005 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de setembre al 15 d’octubre 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 el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies del 
seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
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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 de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de set mil cinc-cents noranta euros amb 
trenta-nou cèntims (7.597,39 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels 
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de setembre i 
el 15 d’octubre de 2005. 

 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents vint-i-cinc euros amb cinc 
cèntims (1.225,05 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Policia local durant el mes de setembre de 2005 i fins a cinc euros amb vint-i-dos 
cèntims (5,22 €) els serveis nocturs efectuats pel personal de la Brigada. 

 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents deu euros (410,00 €) 
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia local 
durant el mes de setembre de 2005. 

 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents setanta-un euros amb quaranta 
cèntims (271,40 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de setembre de 2005. 

 
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2005. 

 
11.- ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PER ALS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
ORGANITZADORA DE LA CAVALCADA DE REIS. 

 
Els membres de la Comissió de la Cavalcada de Reis, són les persones encarregades 
de construir i decorar les carrosses que desfilen durant la Cavalcada. 

 
Atès que aquesta és una tasca que fan manualment, amb la utilització d’eines i 
maquinària que no constitueixen les seves eines habituals de treball, la qual cosa els 
comporta majors riscos de patir accidents. 

 
Atès  que  aquestes  persones  fan  una  col·laboració totalment  voluntària  i 
desinteressada, es considera necessari subscriure’ls una assegurança que els cobreixi 
el risc d’accidents durant la preparació de les carrosses i vestuari, tasca que es realitza 
en unes dependències municipals, així mateix també es cobreixen els riscos de patir 
accident durant el desenvolupament de la cavalcada, 
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Atès que s’ha demanat pressupost a la Companyia d’Assegurances Zurich, que és 
amb la que l’Ajuntament de Canet de Mar té subscrites les assegurances municipals, 
amb cobertura durant la preparació de la cavalcada, durant la cavalcada i “in itinere”, 
amb una garantia de mort i invalidesa permanent absoluta i parcial per import de 
15.025,30 EUROS i despeses mèdiques fins a 601,01 EUROS per la qual ha presentat 
oferta per import de 600 EUROS, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Cultura i Comunicació, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- SUBSCRIURE una pòlissa d’accidents pels membres de la Comissió de Reis a 
la Companyia d’Assegurances Zurich, que cobreixi els riscos durant la preparació de la 
cavalcada, durant el seu decurs i “in itinere”, per un import total de 600 EUROS, 
autoritzant la despesa amb càrrec a la partida 4045122607 del vigent pressupost, amb 
RC núm. 9790 de data 11 d’octubre de 2005. 

 
12.- RECURS DE REPOSICIÓ DECLARACIÓ CADUCITAT NÍNXOL NÚM. 131 

 
ATÈS que la Comissió de govern en sessió de data 6 de febrer del 2002 va acordar 
declarar la caducitat de la concessió de diferents nínxols entre els quals hi ha el nínxol 
núm. 131 pis ossari departament Sant Josep. 

 
ATÈS que aquest acord va ésser exposat al públic mitjançant edicte publicat en el 
BOP núm. 72 de data de 25 de març del 2002, en el qual s’assenyalava que contra 
aquest es podia interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició. 

 
Vista la reclamació presentada pel Sr. Àngel Pagès Isern, rector de la Parròquia de 
Canet de Mar, que a efectes legals es considera com un recurs de reposició, de 
conformitat amb allò que es disposa en els art. 107 i concordants de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
Vist l’informe emès per l’Organisme de Gestió Tributària, en el qual s’estableix que 
resten pendents de pagament des de l’any 1997 els rebuts corresponents al nínxol 
131- pis 0 del departament Sant Josep, els quals resulten com a crèdit incobrable, per 
la qual cosa en la data d’adopció de l’acord de declarar la caducitat del nínxol feia més 
de 5 anys que no s’abonaven a l’Ajuntament els imports devengats en concepte de 
taxa de conservació de nínxols. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que es disposa en 
la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia d’Obres i Serveis, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Àngel Pagès Isern contra 
l’acord de la Comissió de Govern de data 6/02/2002 pel qual es va declarar caducada 
la concessió del nínxol núm.131 – pis ossari. Departament Sant Josep,  pels motius 
que consten en el cos del present acord. 

 
SEGON.- S’haurà d’abonar a l’Organisme de Gestió Tributària l’import dels rebuts 
pendents de pagament dels darrers 3 anys corresponents al nínxol núm.131 pis 0. del 
departament Sant Josep en concepte de taxa de conservació dels nínxols. 
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TERCER.- Comunicar l’acord a l’interessat i fer-li avinent que contra aquest, que és 
definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Provincial del Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. 

 
13.- APROVACIÓ DONACIÓ NÍNXOL NÚMERO 64 PIS 4t 

 
ATÈS que s’ha rebut un escrit de la Sra. CMC, mitjançant el qual manifesta la seva 
voluntat de cessió de tots els drets del nínxol núm. 64 – pis 4t. Departament Sant 
Josep del Cementiri Municipal, per donació a l’Ajuntament, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres i Serveis, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Acceptar la donació del ninxol núm. 64 Departament Sant Josep ala Oest 
pis 4art. del Cementiri Municipal que fa la Sra. CMC en representació Mas Gurri ( 
JMG). 

 
SEGON.- Donar de baixa del Padró Municipal aquest ninxol,  per tal de que s’anulin 
les taxes municipals. 

 
TERCER.- Destinar la donació d’aquest ninxol a beneficiencia i donar les gràcies a la 
Sra. CMC. 

 
14.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I LA CONDUCCIÓ DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 
Vista la instància sol·licitud de data 4 d’octubre del 2005 mitjançant el qual el senyor 
ABA sol·licita que li sigui concedida llicència per a la tinença i la conducció d’un gos 
potencialment perillós, d’acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, el seu 
reglament aprovat per Reial decret 287/2002, de 22 de març, i la normativa 
autonòmica d’aplicació, en concret la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26/07/2002 va aprovar l’ordenança 
que regula la tinença, conducció i manteniment d’animals domèstics de companyia i 
altres animals en domicilis particulars, així com la presència d’animals als espais 
públics i als establiments al terme municipal de Canet de Mar i estableix, a l’article 11, 
els documents que s’han de presentar per obtenir la llicència administrativa, que són 
els següents: 

 
- majoria d’edat. 
- inscripció del gos a l registre censal del municipi. 
- document acreditatiu que el gos porta el xip identificatiu 
- assegurança de responsabilitat civil per import no inferior 120.000.- €. 
- certificació de capacitat física i aptitud psicològica. 
- certificat negatiu d’antecedents penals. 
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Atès que l’interessat ha presentat els anteriors documents acreditatius del compliment 
de totes i cadascuna de les condicions a les que la normativa avantdita subjecta la 
concessió o atorgament de la llicència municipal per a la tinença, conducció i 
manteniment d’aquests animals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Sanitat, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir al senyor ABA llicència per a la tinença, conducció i manteniment 
d’un gos potencialment perillós, concretament un PIT BUIL, de nom GIMBO, d’acord 
amb l’al·ludida normativa. 

 
SEGON.- Declarar que la present llicència tindrà un període de validesa de CINC 
ANYS a comptar del seu atorgament, podent ser renovada per períodes successius 
d’igual durada. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el 
seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts en la normativa aplicable, 
anteriorment esmentada, una còpia de la qual es lliurarà a l’interessat juntament amb 
la corresponent autorització o llicència, especialment la relativa a les mesures de 
seguretat a la via pública previstes en l’article 8 del RD  287/2002, de 22 de març i 
article 2 de la llei catalana 10/1999, de 30 de juliol i 10 de l’ordenança municipal sobre 
la tinença d’animals. 

 
TERCER.- Inscriure l’animal objecte de la present llicència en el registre censal caní 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb allò previst a l’article 11 de l’ordenança 
municipal i 3 de la llei catalana, bo i notificant aquest acord als interessats. 

 
15.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI CENTRE ASSOCIAT DE 
LA UNED DE TERRASSA I L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR 

 
Atès que el Centre Associat de Terrassa va ser creat per acord de la Junta de Govern 
de la UNED de 13 de juliol de 1990. El setembre signaren el conveni l’Excm. Sr. 
Manuel  Royes,  alcalde  de  Terrassa, i  l’aleshores rector  de  la  UNED,  Excm.  Sr. 
Mariano Artés. 

 
Atès  que  el  Centre  Associat  de  Terrassa  i  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  van 
subscriure, el vuit de maig de mil nou-cents noranta tres, el conveni de creació a Canet 
de Mar d’un subcentre de zona dependent del Centre Associat de Terrassa a la UNED. 

 
Atès que després de nou anys de vigència de l’anterior conveni entre ambdues 
institucions es continua considerant vigent la necessitat de disposar d’un servei a la 
ciutat de Canet de Mar que permeti apropar els ensenyaments universitaris a aquells 
que,  per  diverses  raons,  prefereixen  l’ensenyament  a  distància  que  el  de  les 
universitats presencials, i es per això que s’ha procedit a l’actualització. 

 
Vist i trobat conforme el conveni entre el Consorci Centre Associat de la UNED de 
Terrassa i l’Excm. Ajuntament de Canet de Mar, les estipulacions del qual són les 
següents: 

 
1.   L’Aula de la UNED a Canet de Mar és una part integrant del Centre Associat de la 

UNED de Terrassa, i com a tal, està subjecte a la seva normativa, tant administrativa 
com acadèmica. 
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2.   L’Aula de la UNED a Canet de Mar està ubicada a la Vil.la Flora, situada a la Riera 
Gavarra s/n de Canet de Mar. Qualsevol proposta de canvi que pogués afectar aquesta 
ubicació, serà prèviament comunicada a la Direcció del Centre, per tal que, en el cas 
que la nova ubicació reuneixi les condicions adequades, ho sotmeti a l’aprovació de la 
Junta Rectora. En cas de denúncia del conveni per part de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, aquest mantindrà l’ús del local, com a mínim, durant el temps que sigui necessari 
perquè tots els seus estudiants puguin acabar el curs iniciat. 

 
3.   A l’esmentada Aula s’impartiran ensenyaments del Curs d’Accés Directe per a Majors 

de 25 anys, així com qualsevol altre ensenyament universitari reglat que imparteixi la 
UNED, que hagi estat prèviament sol·licitat per l’Ajuntament  de Canet de Mar, i que la 
Junta Rectora del Centre Associat consideri oportú. 

 
En el moment de signar el present Conveni, en l’Aula de la UNED de Canet de Mar, 
s’imparteix: 

 
- Curs D’Accés Directe per a majors de 25 anys. 

 
4.   A  més  a  més  dels  ensenyaments  reglats,  aquest  centre  podrà  organitzar,  en 

col·laboració amb el Centre Associat, activitats culturals i formatives que responguin a 
les directrius generals de la UNED i a les línies prioritàries marcades tant per la Junta 
Rectora del Centre Associat com pel propi Ajuntament de Canet de Mar. 

 
5.   L’Extensió comptarà amb el nombre de professors tutors adequat a la seva oferta 

segons els criteris establerts per aquest fi per la Junta Rectora del Centre Associat. 
 

6.   La Direcció del Centre Associat designarà anualment, d’acord amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar, a un coordinador de l’Aula, per tal de facilitar les gestions acadèmiques 
que s’hagin de realitzar per al millor funcionament del mateix, que serà membre nat del 
Consell de Direcció del Centre Associat. 

 
7.   L’Ajuntament de Canet de Mar sufragarà les despeses de funcionament de l’Aula i del 

personal administratiu i garantirà la seguretat i el manteniment del patrimoni de l’Aula, 
així com el compliment dels serveis propis d’un centre universitari, que es fixaran 
d’acord amb la  Direcció del  Centre  Associat  i  que en el moment de la signatura 
d’aquest  conveni  es  concreten  en:  biblioteca,  aula  d’estudi,  servei  d’atenció  a 
l’estudiant i aula informàtica. 

 
8.   El Centre Associat donarà el suport centralitzat necessari per al bon funcionament de 

l’Aula, tant de l’àrea acadèmica, com des de la tècnica i de l’administrativa, 
comprometent, en els seus pressupostos, la consignació anual necessària mentre sigui 
vigent el present conveni. 

 
9.   Pel desenvolupament del curs 2005-2006, l’Ajuntament de Canet de Mar transferirà  al 

Centre Associat de la UNED de Terrassa la quantitat de 12.500 euros, en concepte de 
les despeses de tutories, coordinació i despeses vinculades. 

 
10.  L’Ajuntament de Canet de Mar inclourà en els seus successius pressupostos anuals, 

una partida amb una dotació pressupostària que  en el cas de no produir-se canvis en 
la programació acadèmica, i si cap de les dues parts proposa algun canvi, s’entendrà 
que és la mateixa que s’especifica al punt 9, amb el corresponent increment de l’IPC de 
cada any. 
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11. El Centre Associat inclourà en el seu pressupost la partida necessària per assumir les 
despeses de l’Aula de Canet de Mar així com la quantitat que el seu consistori ha 
d’aportar-hi. 

 
12. L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Canet de Mar ha de fer al pressupost del 

Centre Associat es farà efectiva en nou mensualitats, de gener a desembre, restant 
exclosos els mesos de juliol, agost i setembre.  L’incompliment d’aquesta clàusula serà 
motiu de resolució del conveni. 

 
13. La vigència d’aquest conveni s’entén com a indefinida, salvat la denúncia, i entrarà en 

vigor el dia de la seva signatura. 
 

14. La denúncia d’aquest conveni podrà ser realitzada per qualsevol de les parts, i haurà 
de ser notificada formalment amb sis mesos d’antelació. En conseqüència, efectuada la 
denúncia, ambdues parts seguiran obligades  a complir tots els compromisos fins el 
compliment del termini. 

 
15. L’Ajuntament de Canet de Mar estarà representat en la Junta Rectora del Centre 

Associat, com a membre de caràcter consultiu i deliberant, pel seu alcalde, o aquella 
persona en qui delegui. 

 
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 de Cultura, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni entre el Consorci Centre Associat de la 
UNED de Terrassa i l’Excel·lentíssim Ajuntament de Canet de Mar, pel proper curs 
2005/2006. 

 
SEGON.- Autoritzar la despesa de 4.166,64 euros amb càrrec a  la  partida núm. 
5042248905 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2005 (RC núm. 4122) 

 
TERCER.- Autoritzar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
16.- APROVACIÓ DE CONVENIS DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ANY 
2005 

 
16.1.- APROVACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 16 AJUNTAMENTS DEL MARESME 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ “DINAMITZACIÓ CLUB DE FEINA 
2005” EMMARCAT EN EL PLA D’ACCIÓ CONJUNT 2005 DEL PACTE 
TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME 

 
Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, com a 
integrant del   Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, porta a terme cada any 
accions destinades a la millora de l’ocupació. 
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Atès que una de les accions que es van portar a terme conjuntament amb 13 
ajuntaments de la comarca l’any 2004 va ser l’actuació denominada   “Dinamització 
Club de Feina per a 14 ajuntaments”, acció que va tenir molt bona acollida per part 
dels usuaris del servei de borsa de treball del nostre municipi perquè va permetre a 
l’Àrea donar una atenció personalitzada a aquestes persones, orientada cap a la 
recerca de feina tenint en compte les característiques personals de cadascuna. 

 
Atès que tots els municipis participants en aquesta iniciativa han coincidit en la 
necessitat de continuar donant aquest servei i vist que dos ajuntaments han mostrat la 
seva intenció d’adherir-se a aquesta actuació. 

 
Vista  la  proposta  de  conveni  de  col·laboració que  ens  ha  fet  arribar  el  Consell 
Comarcal del Maresme, com a coordinador del Pacte i interlocutor entre els 
ajuntaments participants i la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que 
aporten els fons necessaris per al desenvolupament d’aquesta acció: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 16 
AJUNTAMENTS DEL MARESME PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 
“DINAMITZACIÓ CLUB DE FEINA 2005” EMMARCAT EN EL PLA D’ACCIÓ CONJUNT 
2005 DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME 

 
Mataró, el dia -------------------------------- de 2005 

 
REUNITS 

 
D’una part, el Sr. Pere Almera Puiggròs, president del Consell Comarcal del Maresme, 
actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal. 

 
 

I de l’altra el Sr., alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
I de l’altra el Sr., alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
I de l’altra el Sr., alcalde de l’Ajuntament d’Argentona 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Cabrils 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Calella 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de El Masnou 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Montgat 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Premià de Mar 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de St. Andreu de LLavaneres 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de Tordera 
I de l’altra el Sr. , alcalde de l’Ajuntament de St. Pol de Mar 

 
MANIFESTEN 

 
I.    Que en data 11 de desembre de 2003 es va signar per part de tots els alcaldes dels 
ajuntaments del Maresme l’Acord Marc del Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme 
pels anys 2004-2007 en el qual els signants manifestaven la voluntat de renovar el Pacte 
Territorial  per  l’Ocupació  del  Maresme,  sota  la  coordinació  del  Consell  Comarcal  del 
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Maresme per impulsar línies de treball comunes per afavorir l’intercanvi d’experiències, 
pràctiques i projectes, desenvolupant una estratègia en xarxa. 

 
II.  Que s’acorda promoure el desenvolupament de polítiques locals al territori que 
afavoreixen l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat, la igualtat davant l’ocupació i 
l’articulació del territori mitjançant l’elaboració concertada de Plans d’Acció  anual d’abast 
comarcal. 

 
III.  Que els Plans d’Acció anuals pretenen facilitar processos destinats a la creació de 
xarxes de cooperació sectorials adreçats a col·lectius i organismes, actuant en l’àmbit 
d’innovació de polítiques de desenvolupament econòmic i social. 

 
IV.  Que el Consell Comarcal del Maresme com a coordinador del Pacte, te com a objectiu 
principal facilitar als ajuntaments recursos i suport que afavoreixin el desenvolupament de 
polítiques locals d’ocupació a la comarca. 

 
V.  Atès que l’objectiu general és la implantació del Club de Feina per a 2 ajuntaments i 
millorar i consolidar els clubs de feina per a 14 ajuntaments. 

 
VI. Atès que els objectius específics són: 

 
1-   Implantació del Servei Club de Feina a 2 ajuntaments. 

 
- Millorar l’atenció a les persones en recerca o millora de feina. 
- Dissenyar  i/o  compartir  eines  i  recursos  adreçats  a  optimitzar  i  millorar  els 

processos d’inserció laboral dels col·lectius que s’atenen des dels serveis de 
promoció econòmica dels municipis que intervenen en l’actuació 

- Configurar un espai de referència i suport per a la recerca activa d’ocupació oferint 
els recursos necessaris per a facilitar l’organització i desenvolupament del procés 
de recerca. 

- Dinamitzar els espais de recerca activa de feina 
- Homogeneïtzar els procés de funcionament de l’espai a tots els municipis implicats. 
- Aconseguir el compromís de l’usuari en el propi procés de recerca, en el seguiment 

d’una agenda d’activitats que tinguin com a objectiu la inserció laboral. 
- Facilitar informació de suport sobre els diversos canals de recerca per portar a 

terme la recerca activa de feina. 
- Aprofundir en la formació i assessorament per a la posada en pràctica de les 

diverses tècniques de recerca d’ocupació. 
- Estimular l’activitat autoinseridora de les persones en situació d’atur; la iniciativa i 

l’autonomia al llarg del procés. 
- Elevar el nivell de motivació, seguretat i autoconfiança envers la recerca. 

 
2- Millora i consolidació del Club de feina per a 14 ajuntaments. 

 
- Establir una xarxa de recursos que permeti donar un major i millor servei a la 

població. 
- Afavorir la utilització de les noves tecnologies en la recerca activa de feina i la 

millora de l’ocupació. 
- Consolidar la millora de la qualitat obtinguda l’any 2004 en els diferents clubs de 

feina 
- Potenciar l’intercanvi d’experiències entre els usuaris. 
- Fomentar la creació d’un treball en xarxa en el col·lectiu dels tècnics d’ocupació. 

 
VII. Atès que   en el marc de les actuacions del Pla d’Acció Conjunt 2005, es va 

sol.licitar a la convocatòria de Pactes del Servei d’Ocupació de Catalunya l’acció 
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“Dinamització de club de feina per a 16 ajuntaments per l’any 2005” amb un cost total 
de 25.263,16€ i una subvenció de 12.631,58€ a la convocatòria de Pactes al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 

 
VIII. Que els ajuntaments signants del present conveni han mostrat la voluntat de 

participar en l’acció. 
 

Atesos els motius esmentats, les entitats signants acorden: 
 

PACTES 
 

PRIMER.- Objecte. 
 

Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre 
el Consell Comarcal del Maresme, i els ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Argentona, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, El Masnou, Montgat, Premià 
de Dalt, Premià de Mar, St. Andreu de Llavaneres, St. Cebrià de Vallalta, St. Vicenç de 
Montalt, Tordera, St. Pol i el Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament de 
l’acció: “Dinamització club de feina per a 16 ajuntaments any 2005”. 

 
 

SEGON.- Compromisos del Consell Comarcal del Maresme. 
 

Per  afavorir  aquesta  col·laboració  i  la  coordinació  entre  totes  els  ajuntaments 
participants, el Consell Comarcal del Maresme es compromet a: 

 
1.   Fer el seguiment i vetllar pel compliment dels objectius establerts tal i com es recull 

en el document que s’annexa al present conveni. 
2.   Coordinar les actuacions i gestions amb un interlocutor tècnic d’un ajuntament per tal 

d’afavorir  l’optimització  dels  recursos  i  el  treball  conjunt  entre  tots  els  agents  i 
institucions implicades. 

3.   Realitzar  la  contractació  o  contractacions  necessàries  per  tal de  portar  a terme 
l’acció. 

4. Fer d’interlocutor, amb d’altres administracions de caràcter supramunicipal, per 
presentar justificacions tècniques i econòmiques dins del termini establert,   per 
aquestes amb l’objectiu d’obtenir les subvencions atorgades. 

 
TERCER.- Compromisos del ajuntaments signants. 
Cadascun dels 16 ajuntaments participants en el projecte es compromet a: 

 
1.   Desenvolupar i participar amb els seus mitjans tècnics el seguiment qualitatiu de 

l’acció. 
2. Participar en les sessions que s’organitzin, conjuntes o individuals, de suport, 

assessorament, formació, coordinació i seguiment del projecte 
3.   Facilitar informació i suport al Consell Comarcal en aquells aspectes que així ho 

requereixin. 
4.   Facilitar tota la informació necessària   per a la justificació de la subvenció rebuda 

abans del 28 de febrer del 2006. 
5.  Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar el projecte i garantir-ne la 

bona marxa. 
 

QUART.- Seguiment 
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Per fer el seguiment del conveni i avaluar les actuacions que s’estan duent a terme de 
forma conjunta, cadascuna de les parts signatàries del present conveni designarà un 
representant. 

 
CINQUÈ.- Vigència. 

 
La vigència del present conveni s’inicia l’endemà de la seva signatura i fins que totes les 
activitats vinculades a l’actuació estiguin finalitzades. 

 
SISÈ.- Incompliment 

 
L’incompliment  dels  pactes  establerts  per  part  de  qualsevol  de  les  parts  signants 
implicarà la revisió automàtica del projecte i per tant del present conveni. 

 
SETÈ.- Jurisdicció 

 
La jurisdicció contenció – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la 
via administrativa de les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni. 

 
 

En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts signen el present document 
mitjançant duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data ut supra.” 

 
Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Signar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
16 ajuntaments del maresme per al desenvolupament de l’acció “Dinamització Club de 
Feina 2005”, emmarcat en el pla d’acció conjunt 2005 del Pacte Territorial per 
l’Ocupació del Maresme. 

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

 
16.2.- APROVACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 17 AJUNTAMENTS DEL MARESME 
PER   AL   DESENVOLUPAMENT  DE   L’ACCIÓ   “EQUIP   TÈCNIC   D’ATENCIÓ 
DIRECTA ALS COL·LECTIUS DE RISC D’EXCLUSIÓ PER A 17 AJUNTAMENTS 
DEL MARESME 2005” EMMARCAT EN EL PLA D’ACCIÓ CONJUNT 2005 DEL 
PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME. 

 
Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, com a 
integrant del   Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, porta a terme cada any 
accions destinades a la millora de l’ocupació. 

 
Atès que, a més de les accions individuals que porta a terme l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en el marc del Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme també s’hi 
desenvolupen accions conjuntes en les que hi participen diversos municipis del 
Maresme que comparteixen tant característiques com interessos i necessitats. 
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Atès que en el transcurs de les sessions de treball en què es reuneixen els tècnics 
municipals s’ha vist la necessitat de disposar de suport específic per a determinats 
col·lectius amb risc d’exclusió que els tècnics municipals no poden atendre per manca 
de temps i recursos i s’ha dissenyat una actuació encaminada a suplir aquesta 
mancança comuna. 

 
Vista  la  proposta  de  conveni  de  col·laboració que  ens  ha  fet  arribar  el  Consell 
Comarcal del Maresme, com a coordinador del Pacte i interlocutor entre els 
ajuntaments participants i la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que 
aporten part dels fons necessaris per al desenvolupament d’aquesta acció: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 17 
AJUNTAMENTS DEL MARESME PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ “EQUIP 
TÈCNIC D’ATENCIÓ DIRECTA ALS COL.LECTIUS DE RISC D’EXCLUSIÓ PER A 17 
AJUNTAMENTS DEL MARESME 2005” EMMARCAT EN EL PLA D’ACCIÓ CONJUNT 
2005 DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME 

Mataró, el dia -------------------------------- de 2005 

REUNITS 
 

D’una part, el Sr. Pere Almera Puiggròs, president del Consell Comarcal del Maresme, 
actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal. 

 
I de l’altra el Sr. Andreu Francisco i Roger, alcalde de l’Ajuntament d’Alella 
I de l’altra el Sr. Andreu Majó i Roca, alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
I de l’altra el Sr. Antoni Soy i Casals, alcalde de l’Ajuntament d’Argentona 
I de l’altra el Sr. Josep M. Freixas i Molist, alcalde de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
I de l’altra el Sr. Josep Basart i Pinatel.li, alcalde de l’Ajuntament de Calella 
I de l’altra el Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet 
I de l’altra el Sr. Alfred Matamala i Graupera, alcalde de l’Ajuntament de Montgat 
I de l’altra el Sr. Eduard Gisbert i Amat, alcalde de l’Ajuntament del Masnou 
I de l’altra el Sr. Valentí Agustí i Bassa, alcalde de l’Ajuntament de Palafolls 
I de l’altra el Sr. Joan Morell i Comas, alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar 
I de l’altra el Sr. Sebastià Pujol i Puig, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
I de l’altra el Sr. Jaume Batlle i Garriga, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Mar 
I de l’altra el Sr. Victor Ros i Casas, alcalde de l’Ajuntament de St. Andreu de Llavaneres 
I de l’altra el Sr. Lluís Bisbal i Pujol, alcalde de l’Ajuntament de St. Vicenç de Montalt 
I de l’altra el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares , alcalde de l’Ajuntament de Tordera 
I de l’altra el Sr. Llorenç Artigas i Planas, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
I de l’altra el Sr. Pere Almera i Puiggròs, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Mar 

 
MANIFESTEN 

 
IX. Que en data 11 de desembre de 2003 es va signar per part de tots els alcaldes dels 

ajuntaments del Maresme l’Acord Marc del Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme 
pels anys 2004-2007 en el qual els signants manifestaven la voluntat de renovar el Pacte 
Territorial per l’Ocupació del Maresme, sota la coordinació del Consell Comarcal del 
Maresme per impulsar línies de treball comunes per afavorir l’intercanvi d’experiències, 
pràctiques i projectes, desenvolupant una estratègia en xarxa. 

 
X. Que  s’acorda  promoure  el  desenvolupament  de  polítiques  locals  al  territori  que 

afavoreixen l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat, la igualtat davant l’ocupació i 
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l’articulació del territori mitjançant l’elaboració concertada de Plans d’Acció  anual d’abast 
comarcal. 

 
XI. Que els Plans d’Acció anuals pretenen facilitar processos destinats a la creació de xarxes 

de  cooperació  sectorials  adreçats  a  col·lectius  i  organismes,  actuant  en  l’àmbit 
d’innovació de polítiques de desenvolupament econòmic i social. 

 
XII. Que el Consell Comarcal del Maresme com a coordinador del Pacte, te com a objectiu 

principal facilitar als ajuntaments recursos i suport que afavoreixin el desenvolupament 
de polítiques locals d’ocupació a la comarca. 

 
XIII.  Atès que l’objectiu general és el de desenvolupar accions per afavorir l’ocupació de 

col·lectius de risc d’exclusió laboral al Maresme amb una atenció directa. 
 

XIV.   Atès que els objectius específics són: 
 

a.  Donar suport als serveis d'intermediació laboral dels ajuntaments de la comarca tot 
atenent les especificitats que presenten aquests col·lectius amb risc d'exclusió 
social, mitjançant una atenció directa i personalitzada als usuaris i usuàries. 

 
b. Organitzar itineraris d’atenció directa i personalitzada als usuaris/es dels 17 

ajuntaments participants per part de 4 tècniques especialitzades. 
 

c.   Actualitzar, supervisar i publicar  “Guia de recursos al Maresme per col·lectius de 
risc d’exclusió sociolaboral” adreçada a aquest col·lectiu. 

 
XV. Atès que en el marc de les actuacions del Pla d’Acció Conjunt 2005, es va sol.licitar a la 

convocatòria de Pactes del Servei d’Ocupació de Catalunya l’acció “Equip Tècnic 
d’Atenció directa a col.lectius de risc d’exclusió per a 17 ajuntaments del Pacte” amb un 
cost  total  de  30.000€,  una  subvenció  de  Diputació  de  10.800€  i  una  subvenció  de 
15.789,48€  a  la  convocatòria  de  Pactes  al  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  de  la 
Generalitat de Catalunya. 

 
XVI.   Que els ajuntaments signants del present conveni han mostrat la voluntat de participar i 

de cofinançar l’acció que finalment es concreta amb les següents quantitats: 
 
 

Cofinançament 
 

Alella 
 

247,00€ 
Arenys de Munt 247,00€ 
Argentona 247,00€ 

Caldes d’Estrac 247,00€ 
Calella 247,00€ 
Canet de Mar 247,00€ 
Montgat 247,00€ 
El Masnou 247,00€ 
Palafolls 247,00€ 
Pineda de Mar 247,00€ 
Premià de Mar 247,00€ 
Premià de Dalt 247,00€ 
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St. Andreu Llavaneres                       247,00€ 
St. Vicenç de Montalt                         247,00€ 
Tordera                                              247,00€ 
Vilassar de Dalt                                 247,00€ 
Vilassar de Mar                                 247,00€ 
Consell Comarcal Maresme 
Gestió 

789,47€ 

 
Atesos els motius esmentats, les entitats signants acorden: 

 
PACTES 

 
PRIMER.- Objecte. 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre el 
Consell Comarcal del Maresme, i els ajuntaments d’Alella, Arenys de Munt, Argentona, 
Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Montgat, El Masnou, Palafolls, Pineda de Mar, 
Premià de Dalt, Premià de Mar, St. Andreu Llavaneres,  St. Vicenç de Montalt, Tordera, 
Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, i Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament 
de l’acció: “EQUIP TÈCNIC D’ATENCIÓ DIRECTA ALS COL.LECTIUS DE RISC 
D’EXCLUSIÓ PER A 17 AJUNTAMENTS DEL MARESME 2005”. 

 
SEGON.- Compromisos del Consell Comarcal del Maresme. 

Per afavorir aquesta col·laboració i la coordinació entre totes els ajuntaments participants, 
el Consell Comarcal del Maresme es compromet a: 

 
5.  Fer el seguiment i vetllar pel compliment dels objectius establerts tal i com es recull 

en el document que s’annexa al present conveni. 
6.  Coordinar les actuacions i gestions amb un interlocutor tècnic d’un ajuntament per tal 

d’afavorir l’optimització dels recursos i el treball conjunt entre tots els agents i 
institucions implicades. 

7. Fer d’interlocutor, amb d’altres administracions de caràcter supramunicipal, per 
presentar justificacions tècniques i econòmiques dins del termini establert,   per 
aquestes amb l’objectiu d’obtenir les subvencions atorgades. 

8.  Contractar l’Equip tècnic per fer front a l’atenció dels 17 ajuntaments participants. 
 

TERCER.- Compromisos del ajuntaments signants 
Cadascun dels 17 ajuntaments participants en el projecte es compromet a: 

 
6.  Desenvolupar i participar amb els seus mitjans tècnics el seguiment qualitatiu de 

l’acció. 
7. Participar en les sessions que s’organitzin, conjuntes o individuals, de suport, 

assessorament, formació, coordinació i seguiment del projecte 
8.  Facilitar informació i suport al Consell Comarcal en aquells aspectes que així ho 

requereixin. 
9.  Facilitar tota la informació necessària  per a la justificació tècnica de la gestió de la 

subvenció rebuda del Consell Comarcal que es determina com a data màxima el 28 
de febrer del 2006. 

10. Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar el projecte i garantir-ne la 
bona marxa. 

11. Contribuir al cofinançament de l’actuació en la quantitat prevista, fixada a l’apartat 
descriptiu del present conveni. 

 
QUART.- Seguiment 
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Per fer el seguiment del conveni i avaluar les actuacions que s’estan duent a terme de 
forma conjunta, cadascuna de les parts signatàries del present conveni designarà un 
representant. 

 
CINQUÈ.- Vigència 
La vigència del present conveni s’inicia l’endemà de la seva signatura i fins que totes les 
activitats vinculades a l’actuació estiguin finalitzades. 

 
SISÈ.- Incompliment 
L’incompliment  dels  pactes  establerts  per  part  de  qualsevol  de  les  parts  signants 
implicarà la revisió automàtica del projecte i per tant del present conveni. 

 
SETÈ.- Jurisdicció 
La jurisdicció contenció – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la 
via administrativa de les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni. 

 
En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts signen el present document 
mitjançant duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data ut supra.” 

 
 

Atès que la quantitat que l’Ajuntament de Canet de Mar ha d’aportar per participar en 
aquesta actuació (247 euros) està consignada al pressupost de l’Àrea de Promoció 
Econòmica per a l’any 2005 a la partida 60 622 22709. 

 
 

Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Signar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
17 ajuntaments del maresme per al desenvolupament de l’acció “Dinamització Club de 
Feina 2005”, emmarcat en el pla d’acció conjunt 2005 del Pacte Territorial per 
l’Ocupació del Maresme. 

 
SEGON.- Disposar la realització de la despesa corresponent amb càrrec a la partida 
60 622 22709 del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2005. 

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

 
16.3.- PROPOSTA D’EXAMEN I APROVACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI  DE 
COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  MARESME  I  14 
AJUNTAMENTS DEL PACTE DEL MARESME PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACCIÓ “MILLORA DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT PER A 15 ENTITATS DEL 
PACTE” EMMARCAT EN EL PLA D’ACCIÓ CONJUNT 2005 DEL PACTE 
TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME 

 
Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, com a 
integrant del   Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, porta a terme cada any 
accions destinades a la millora de l’ocupació. 

 
Atès que, a més de les accions individuals que porta a terme l’Ajuntament de Canet de 
Mar,  en  el  marc  del  Pacte  Territorial  per  l’Ocupació  del  Maresme  també  s’hi 
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desenvolupen  accions  conjuntes  en  les  que  hi  participen  diversos  municipis  del 
Maresme que comparteixen tant característiques com interessos i necessitats. 

 
Atès que els ajuntaments que en el seu dia es van certificar segons la normativa ISO, 
com  a  prova  que  els  serveis  que  s’hi  proporcionen  reuneixen  unes  condicions 
estàndars de  qualitat, han  de  renovar la  certificació de manera anual per  tal  de 
mantenir el distintiu de qualitat que exigeix el Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya per poder seguir impartint cursos de formació ocupacional i de reciclatge. 

 
Vista  la  proposta  de  conveni  de  col·laboració que  ens  ha  fet  arribar  el  Consell 
Comarcal del Maresme, com a coordinador del Pacte i interlocutor entre els 
ajuntaments participants i la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 14 
AJUNTAMENTS  DEL  PACTE  DEL  MARESME  PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DE 
L’ACCIÓ  “MILLORA  DE  LA  GESTIÓ  DE  LA  QUALÑITAT  PER  A  15  ENTITATS  DEL 
PACTE” EMMARCAT EN EL PLA D’ACCIÓ CONJUNT 2005 DEL PACTE TERRITORIAL 
PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME 

 
Mataró, el dia -------------------------------- de 2005 

 
REUNITS 

 
D’una part, el Sr. Pere Almera Puiggròs, president del Consell Comarcal del Maresme, 
actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal. 

 
 

I de l’altra el Sr. Miquel Rubirola i Torrent, alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
I de l’altra el Sr. Antoni Soy i Casals, alcalde de l’Ajuntament d’Argentona 
I de l’altra el Sr. Josep Basart i Pinatel.li, alcalde de l’Ajuntament de Calella 
I de l’altra el Sr. Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar 
I de l’altra el Sr. Alfred Matamala i Graupera, alcalde de l’Ajuntament de Montgat 
I de l’altra el Sr. Eduard Gisbert i Amat, alcalde de l’Ajuntament del Masnou 
I de l’altra el Sr. Valentí Agustí i Bassa, alcalde de l’Ajuntament de Palafolls 
I de l’altra el Sr. Joan Morell i Comas, alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar 
I de l’altra el Sr. Sebastià Pujol i Puig, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
I de l’altra el Sr. Jaume Batlle i Garriga, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Mar 
I de l’altra el Sr. Lluís Bisbal i Pujol, alcalde de l’Ajuntament de St. Vicenç de Montalt 
I de l’altra el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares , alcalde de l’Ajuntament de Tordera 
I de l’altra el Sr. Llorenç Artigas i Planas, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
I de l’altra el Sr. Pere Almera i Puiggròs, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Mar 

 
MANIFESTEN 

 
XVII.  Que en data 11 de desembre de 2003 es va signar per part de tots els alcaldes dels 

ajuntaments  del  Maresme  l’Acord  Marc  del  Pacte  Territorial  per  l’Ocupació  del 
Maresme  pels anys 2004-2007 en el qual els signants manifestaven la voluntat de 
renovar el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, sota la coordinació del Consell 
Comarcal del Maresme per impulsar línies de treball comunes per afavorir l’intercanvi 
d’experiències, pràctiques i projectes, desenvolupant una estratègia en xarxa. 

 
XVIII. Que s’acorda promoure el desenvolupament de polítiques locals al territori que 

afavoreixen  l’esperit  emprenedor,  la  millora  de  l’ocupabilitat,  la  igualtat  davant 
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l’ocupació i l’articulació del territori mitjançant l’elaboració concertada de Plans d’Acció 
anual d’abast comarcal. 

 
XIX. Que els Plans d’Acció anuals pretenen facilitar processos destinats a la creació de 

xarxes de cooperació sectorials adreçats a col·lectius i organismes, actuant en l’àmbit 
d’innovació de polítiques de desenvolupament econòmic i social. 

 
XX. Que el Consell Comarcal del Maresme com a coordinador del Pacte, te com a objectiu 

principal facilitar als ajuntaments recursos i suport que afavoreixin el desenvolupament 
de polítiques locals d’ocupació a la comarca. 

 
XXI. Atès que l’objectiu general és el d’implementar i millorar el sistema de Gestió de la 

Qualitat (SGQ) en els serveis de les àrees de promoció econòmica. 

XXII. Atès que els objectius específics són: 

9 Assessorar als Ajuntaments del Maresme en la implantació del Sistema de Gestió de la 
Qualitat, segons la Norma UNE EN ISO 9001:2000 a les Àrees de Promoció Econòmica. 

9 Assessorar als Ajuntaments del Maresme en la reducció del sistema documental del SGQ 
implantat a les Àrees de Promoció Econòmica. 

9 Assessorar als Ajuntaments del Maresme en l’ampliació de l’abast de la certificació del 
SGQ implantat a la Àrees de Promoció Econòmica. 

9 Assolir  l’auditoria  de  certificació  i/o  revisió  del  SGQ  implantat  a  l’Àrea  de  Promoció 
Econòmica. 

9 Formar als tècnics i/o als membres del Comitè de Qualitat del SGQ implantat en temes de 
Qualitat. 

 
XXIII. Atès que en el marc de les actuacions del Pla d’Acció Conjunt 2005, es va sol.licitar a 

la convocatòria de Pactes del Servei d’Ocupació de Catalunya l’acció “Millora de la 
gestió de la qualitat per a 15 entitats del Pacte” amb un cost total de 34.210,53 € i una 
subvenció de Diputació de 6.750,11€ i de 17.105,27€  de Pactes al Servei d’Ocupació 
de Catalunya. 

 
XXIV. Que els ajuntaments signants del present conveni han mostrat la voluntat de participar i 

de cofinançar l’acció que finalment es concreta amb les següents quantitats: 
 
 

Cofinançament 
Arenys de Mar 1.533,33 € 
Argentona 1.533,33 € 

Calella 1.533,33 € 
Canet de Mar 1.533,33 € 
El Masnou 1.533,33 € 
Montgat 1.533,33 € 
Palafolls 1.533,33 € 
Pineda de Mar 1.533,33 € 
Premià de Mar 1.533,33 € 
Premià de Dalt 1.533,33 € 
St. Vicenç de Montalt 1.533,33 € 
Tordera 1.533,33 € 
Vilassar de Dalt 1.533,33 € 
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Vilassar de Mar 1.533,33 € 
Consell Comarcal Maresme 1.533,33 € 
Consell Comarcal Maresme 
Gestió 

855,26 € 

 
Atesos els motius esmentats, les entitats signants acorden: 

 
PACTES 

 
PRIMER.- Objecte. 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre 
el  Consell  Comarcal  del  Maresme,  i  els  ajuntaments  d’  Arenys  de  Mar,  Argentona, 
Calella, Canet de Mar, Montgat, El Masnou, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, 
Premià de Mar,   St. Vicenç de Montalt,   Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, i 
Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament de l’acció: “Millora de la gestió 
de la qualitat per a 15 entitats del Pacte”. 

 
SEGON.- Compromisos del Consell Comarcal del Maresme. 
Per afavorir aquesta col·laboració i la coordinació entre totes els ajuntaments participants, 
el Consell Comarcal del Maresme es compromet a: 

 
 

9. Fer el seguiment i vetllar pel compliment dels objectius establerts tal i com es recull 
en el document que s’annexa al present conveni. 

10. Coordinar les actuacions i gestions amb un interlocutor tècnic d’un ajuntament per tal 
d’afavorir  l’optimització  dels  recursos  i  el  treball  conjunt  entre  tots  els  agents  i 
institucions implicades. 

11. Fer  d’interlocutor,  amb  d’altres  administracions  de  caràcter  supramunicipal,  per 
presentar justificacions tècniques i econòmiques dins del termini establert,   per 
aquestes amb l’objectiu d’obtenir les subvencions atorgades. 

12. Tramitar el pagament de les subvencions als ajuntaments un cop rebuda la quantitat 
total per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, aquesta es realitzarà en un sol 
pagament. 

 
TERCER.- Compromisos del ajuntaments signants. 
Cadascun dels 15 ajuntaments participants en el projecte es compromet a: 

 
12. Desenvolupar i participar amb els seus mitjans tècnics el seguiment qualitatiu de 

l’acció. 
13. Participar  en  les  sessions  que  s’organitzin,  conjuntes  o  individuals,  de  suport, 

assessorament, formació, coordinació i seguiment del projecte 
14.    Facilitar informació i suport al Consell Comarcal en aquells aspectes que així ho 

requereixin. 
15. Facilitar tota la informació necessària  per a la justificació tècnica i econòmica de la 

gestió de la subvenció rebuda del Consell Comarcal que es determina com a data 
màxima el 28 de febrer del 2006. 

16. Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar el projecte i garantir-ne la 
bona marxa. 

17. Contribuir al cofinançament de l’actuació en la quantitat prevista, fixada a l’apartat 
descriptiu del present conveni. 

 
QUART.- Seguiment 
Per fer el seguiment del conveni i avaluar les actuacions que s’estan duent a terme de 
forma conjunta, cadascuna de les parts signatàries del present conveni designarà un 
representant. 
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CINQUÈ.- Vigència 
La vigència del present conveni s’inicia l’endemà de la seva signatura i fins que totes les 
activitats vinculades a l’actuació estiguin finalitzades. 

 
SISÈ.- Incompliment 
L’incompliment dels pactes establerts per part de qualsevol de les parts signants implicarà 
la revisió automàtica del projecte i per tant del present conveni. 

 
SETÈ.- Jurisdicció 
La jurisdicció contenció – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la 
via administrativa de les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni. 

 
En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts signen el present document 
mitjançant duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data ut supra.” 

 
Atès que la quantitat que l’Ajuntament de Canet de Mar ha d’aportar per participar en 
aquesta  actuació  (1.533,33  euros)  està  consignada  al  pressupost  de  l’Àrea  de 
Promoció Econòmica per a l’any 2005 a la partida 60 622 22706 (RC 9924 i 9925). 

 
 

Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Signar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
14 ajuntaments del maresme per al desenvolupament de l’acció “Millora de la gestió de 
la qualitat per a 15 entitats del pacte”, emmarcat en el pla d’acció conjunt 2005 del 
Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme. 

 
SEGON.- Disposar la realització de la despesa corresponent amb càrrec a la partida 
60 622 22706 del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2005. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Joaquim Mas Rius, 
per signar els documents que siguin necessaris. 

 
17.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL JURAT DEL PREMI RAIMON BONAL I DE 
FALGÀS DE L’EDICIÓ 2005 

 
Atès que la Comissió de Govern en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va 
prendre entre d’altres, el següent acord: 

 
“25.- APROVACIÓ BECA D’INVESTIGACIÓ LOCAL I PREMI “Raimon Bonal i de 
Falgàs”. 
Vista la documentació presentada pel “Col·lectiu Ciutadà Homenatge a Raimon 
Bonal”, on es proposa a l’Ajuntament de Canet de Mar el recolzament econòmic i 
d’organització de les activitats que es duran a terme per recollir i recordar el seu 
esperit de servei i la seva implicació en les activitats socials. 

 
Atès que el “Col·lectiu Ciutadà Homenatge a Raimon Bonal” s’ha adreçat 
l’Ajuntament de Canet de Mar, proposant la creació d’una Beca d’Investigació Local 
“Raimon Bonal” bianual dotada de 800.000 pta. i un Premi “Raimon Bonal” anual al 
millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar de 100.000 pta. 
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Atès que s’ha presentat documentació amb les bases de convocatòria per a la Beca 
i el Premi. 

De conformitat amb la proposta del regidor de Cultura, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la creació d’una Beca d’Investigació Local Raimon Bonal, bianual 
de fins a 800.000 pessetes. 

 
SEGON.- Aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local Raimon Bonal, anual al 
millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar de 100.000 
pessetes.” 

 
Atès que en la convocatòria de la 4a edició del Premi Raimon Bonal es van presentar 
els següents treballs: 

 
- Comediants: Teatre de Carrer de Roger Franch Illa 
- El nous Canetencs de Manu Celaá 
- GEAXXI: com veu el món algú que el vol canviar? de Carlota Riera 
- L’esport a Canet de Jonatan Onieva i Silvia Rodriguez 
- Una empresa tèxtil a Canet de Mar de Marc Vilà Dotras 

 
 

Atès que el Centre d’Estudis Canetencs ha emès el veredicte següent: 
 

“El Centre d'Estudis Canetencs, per unanimitat, proposa l'estudi "Una empresa tèxtil a 
Canet de Mar: Francisco Vila", com a millor treball presentat al Premi Bonal 2005. Pel 
seu interès, estructura i documentació inèdita. 

 
Així mateix però, voldríem fer-vos arribar que: 

 
1.  Cal  fer  unes  bones  conclusions  del  treball  ja  que  en  aquests  moments  són 
inexistents. 
2. Cal esmenar els possibles errors de noms, dates, etc... que hem anat localitzant. 
3. El CEC s'ofereix, en cas que el treball tingui com a finalitat la seva publicació, tenir 
una trobada amb l'autor per assessorar-li els canvis pertinents. 
4. Recomanar als participants del Premi Bonal 2006 que apostin per treballs concrets, 
no pas per grans temes, que moltes vegades resten insuficients. 
Joan Ballart, Antoni Cruanyes, Xavier Mas i Carles Sàiz” 

 
Atès que des de la primera convocatòria del Premi Raimon Bonal l’oficina núm. 0039 
de La Caixa de Canet de Mar ha estat col·laboradora d’aquest premi aportant la 
quantitat íntegra del premi. 

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

 
PRIMER.- Ratificar l’acord del Comitè de Selecció del Premi Raimon Bonal segons el 
qual s’atorga el premi de 600€ de la 4a edició al treball Una empresa tèxtil a Canet de 
Mar de Marc Vilà Dotras 
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SEGON.- Acceptar la col·laboració de 600 € de l’oficina número 0039 de La Caixa de 
Canet de Mar els quals es lliuraran mitjançant l’obertura d’una llibreta d’estalvis en 
l’esmentada oficina per Una empresa tèxtil a Canet de Mar de Marc Vilà Dotras. 

 
18.- MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSTA DE NOU ESTATUT APROVADA PEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 

 
L’aprovació per part del Parlament de Catalunya de nou Estatut constitueix un 
esdeveniment de primer ordre en la història de les aspiracions col·lectives del nostre 
poble.  Amb el text,  que ha comptat amb el suport de 120 diputats i que respon a un 
consens polític de molt ampli espectre,   es podran abordar amb més garanties els 
reptes que se’ns plantegen com a nació amb vista al futur. 

 
L’ampliació competencial que es concreta en el text i el nou sistema de finançament 
per a Catalunya representen un salt endavant considerable respecte el redactat de 
1979.  En aquest sentit, es guanyen espais de sobirania i s’estableixen mecanismes 
de bilateralitat en la relació entre el govern català i l’espanyol. El nou Estatut, doncs, és 
hereu de la lluita per a la recuperació dels drets nacionals de Catalunya que va 
arrencar el 1714 i que ha tingut episodis tan rellevants com el text estatutari impulsat 
durant el període de la Generalitat republicana, que va comptar aleshores amb un 
ampli suport per part dels ajuntaments. Es tracta d’un projecte amb fondes arrels en el 
nostre passat que mira, però, cap el futur. Un futur obert, esperançat, de plenitud 
nacional i social, al servei del conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. 

 
Finalment, i des de la perspectiva que ens és pròpia, volem subratllar les millores que 
introdueix el nou Estatut en matèria de règim local, començant pel seu aprofundiment 
com a competència exclusiva de la Generalitat. Valorem com a altament positius el 
reconeixement  explícit del paper institucional dels ajuntaments, que s’enumerin els 
seus àmbits competencials bàsics i que es fixi la necessitat d’una futura llei d’hisendes 
locals catalana. Els municipalistes catalans fem suport al nou Estatut i, d’acord amb la 
vocació de servei a la ciutadania que ens ha caracteritzat històricament, ens sentim 
plenament compromesos amb l’aposta per a la millora de l’autogovern de Catalunya. 

 
Per tot això, de conformitat amb la Tinència d’Alcaldia de Cultura i Comunicació, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Fer públic el suport al text de nou Estatut aprovat pel Parlament com a pas 
important per a l’avenç de l’autogovern de Catalunya. 

 
SEGON.- Convidar les entitats socials del municipi a donar suport al nou Estatut. 

 
TERCER.- Encoratjar las comissió que ha de nomenar el Parlament de Catalunya per 
a defensar el nou Estatut al Congrés de Diputats i al Senat a no defallir en l’exercici de 
la seva alta responsabilitat nacional i democràtica. 

 
QUART.- Instar les forces polítiques amb representació al Congrés de Diputats i al 
Senat a aprovar íntegrament la proposta de nou Estatut emanada per una majoria 
aclaparadora del Parlament de Catalunya. 
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CINQUÈ.-  Traslladar  aquests  acords  al  president  i  als  grups  parlamentaris  del 
Parlament de Catalunya. 

 
SISÈ.- Traslladar aquests acords al president i als grups parlamentaris del Congrés de 
Diputats i del Senat. 

 
SETÈ.- El present acord serà ratificat pel Ple de la corporació en la propera sessió que 
se celebri. 

 
19.- MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSTA DEL DOMINI “.CAT” 

 
El 16 de setembre passat, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN), que és qui gestiona el sistema de dominis a la xarxa, va aprovar la 
candidatura de l’Associació PuntCAT, que proposava el “.cat” com a domini propi per a 
la comunitat cultural i lingüística catalana a la xarxa. 

 
Es tracta d’un fet excepcional i pioner, ja que és el primer domini d’internet que fa un 
agrupament cultural i lingüístic. Fins avui hi havia dominis geogràfics (“.es” per a l’Estat 
espanyol), educatius (“.edu”), comercials (“.com”) o d’organitzacions (“.org”). 

 
Amb aquesta aprovació es dóna resposta a la voluntat expressada per la societat 
catalana a través de l’Associació Puntcat, formada per més de 90 entitats dels Països 
Catalans, impulsora del reconeixement internacional de la realitat del nostre país. 

 
Atès que el nou domini “.cat” pot ser utilitzar per qualsevol institució, empresa o 
particular que formi part de la comunitat cultural catalana. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar disposa de web municipal (“.org) i d’adreces 
de correu electrònic del personal adscrit a les diferents àrees i serveis (“.es”), essent el 
català la principal llengua d’ús i comunicació pública. 

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

 
PRIMER.-   Sol.licitar a la Fundació PuntCAT, la reserva d’un domini “.cat” per a la 
pàgina web municipal, així com per a les adreces de correu electrònic dels treballadors i  
els càrrecs electes o, en el seu cas, que l’Ajuntament sigui informat sobre les 
actuacions que cal seguir per aconseguir l’esmentat domini. 

 
SEGON.- Tant bon punt sigui possible, l’Ajuntament de Canet de Mar afegirà el domini 
“.cat” a la pàgina web municipal i a les adreces electròniques, esdevenint aquest el 
domini de referència en la presència del consistori a la xarxa. 

 
SEGON.- Donar compte d’aquests acords a   tots els grups del Parlament, a la 
Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes de Catalunya i a la 
Fundació PuntCAT. 
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20.- 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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