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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
16 DE NOVEMBRE 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: 21.30 hores 
Hora que acaba: 22.40 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 Quarta 
tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern Cinquè 
tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 

 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Francesc Martín Casares 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Atorgament de llicències d’obres majors 
3)  Atorgament de llicència de parcel·lació 
4)  Aprovació relació de crèdits 
5)  Aprovació relació de factures 
6)  Aprovació ocupació de via pública del mes d’octubre 
7)  Concessió subvenció colla cavalcada de Reis 
8)  Cessió espai a ACCAI per a casal d’hivern 2005 
9)  Aprovació  conveni  amb  OPEN  Natura  per  a  organització  d’una  pedalada 

popular 
10) Examen i aprovació bases concurs tres places d’agent de la policia local per 
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mobilitat horitzontal 
11) Aprovació del conveni entre el Consorci per al tractament de residus sòlids 

urbans del Maresme, la Mancomunitat de l’Alt Maresme i l’Ajuntament de Canet 
de Mar per a la cessió de capacitat d’incineració de l’ajuntament cap a la 
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Mancomunitat 
12) 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 9 de 
novembre 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 DE LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A PROMOCIONS PLA DE GIRONA SL 
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE QUATRE HABITATGES UNIFAMILIARS 
APARELLATS A LES PARCEL.LES HP-3 i HP-4 SECTOR U4, RONDA DOCTOR 
MANRESA 

 
Vista la instància presentada per la societat Promocions Pla de Girona S.L. en nom i 
representació d’ella mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció 
de quatre habitatges unifamiliars aparellats a les parcel.les HP-3 i HP-4, sector U4, 
Ronda Doctor Manresa. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 28 d’octubre de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
” Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents junt amb el text refós del Pla Parcial U-4 “Prolongació ronda 
Doctor Manresa” aprovat pel ple municipal de data 25 de gener del 2002, es constata 
que el projecte s’ajusta a la normativa vigent. 

 
La documentació inicial amb registre d’entrada 4932 del 13 de setembre del 2005, 
contenia errors als quadres de superfícies inclosos a la memòria, pel que s’han aportat 
nous quadres de superfícies amb registre d’entrada 5695 del 20 d’octubre del 2005. Per 
altra banda, respecte el projecte inicial, s’ha incorporat un element massís a la façana 
per disminuir visualment l’alçada de l’accés al soterrani, pel que s’han aportat els 
plànols núm. 4, 5 i 6 modificats amb registre d’entrada 5800 del 26 d’octubre del 2005. 

 
La llicència queda condicionada a augmentar l’alçada lliure de la planta baixa a 2,60 
m, tal com marca la normativa i tal com ha esmenat l’arquitecte de l’obra sobre plànol. 
Totes aquestes modificacions han de quedar recollides al corresponent projecte 
executiu. La llicència també quedarà condicionada a la presentació i verificació del 
projecte executiu corresponent abans de l’inici de les obres. 

 
Conseqüentment s’informa favorablement la documentació aportada”. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 11 de novembre 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 
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serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

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

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

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

 
 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Promocions Pla de Girona S.L. per 
a la construcció de quatre habitatges unifamiliars aparellats a les parcel.les HP-3 i HP- 
4, sector U-4-“prolongació Ronda Doctor Manresa”, d’acord al projecte modificat de 
l’arquitecte Pedro Guillen, 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 disset mil nou-cents vint-i-sis euros amb noranta-dos cèntims 
(17.926,92 €); per taxes urbanístiques, la quantitat de quatre mil cinquanta-dos euros 
amb vint-i-tres cèntims (4.052,23 €) i per drets de connexió a clavegueram, cent vint 
euros amb vint cèntims (120,20 €). 

 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de vuit mil nou-cents seixanta-tres 
euros amb quaranta-sis cèntims (8.963,46 €) en concepte de garantia per valors 
urbanístics en risc i la quantitat de nou mil vuit-cents vuitanta euros amb vuitanta 
cèntims (9.880,80 €) 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. 

 
QUART.- De conformitat amb l’nforme de la tècnica municipal la llicència d’obres resta 
condicionada a augmentar l’alçada lliure de la planta baixa a 2,60 m, tal com marca la 
normativa i tal com ha esmenat l’arquitecte de l’obra sobre plànol. Totes aquestes 
modificacions han de quedar recollides al corresponent projecte executiu. La llicència 
també quedarà condicionada a la presentació i verificació del projecte executiu 
corresponent abans de l’inici de les obres. 
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2.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES ALS SENYORS ER I GG PER 
L’ENDERROC DE L’EDIFICI UBICAT A LA RIERA BUSCARONS xx 

 
Vista la instància presentada pels senyors ER i GG en nom i representació d’ells 
mateixos, amb la qual sol.liciten llicència d’obres per a l’enderrocament de l’edifici 
ubicat a la riera Buscarons número xx 

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

 
“Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es comprova que 
les obres que es pretenen realitzar consisteixen en l’enderroc de l’edifici situat a la Riera 
Buscarons, 65. 

 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, però, per tal 
de completar l’expedient, manca presentar la següent documentació: 

 
Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les obres 
s’executaran per una empresa constructora competent i que al front d’elles, a més de la 
direcció facultativa, hi haurà un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de 
cuidar la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les 
ordres de la direcció facultativa. 

 
Per altra banda, donat que actualment s’està pavimentant la Riera Buscarons, l’enderroc de 
l’edifici esmentat no es podrà iniciar fins que hagin finalitzat els treballs de pavimentació de 
la Riera, prèvia notificació de la data d’inici a l’Ajuntament, per tal de procedir a retirar de la 
façana els elements de senyalització (senyals de trànsit i placa amb el nom del carrer), com 
la instal·lació d’enllumenat públic”. 

 
Atès que amb data 3 de juny de 2005 s’ha presentat la documentació que mancava per 
a complementar l’expedient i per tant, la tècnica municipal en data 22 de juny informa 
favorablement a l’enderroc condicionada al punt esmentat en aquest mateix informe. 

 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 14 d’octubre d’enguany manifestant que : 

 
“El tècnic que subscriu, informa que, el titular haurà de demanar les llicències oportunes 
per a modificació i retirada dels elements de subministra, com tubs conductors, etc. a les 
companyies afectades d’aigua, gas i electricitat. 

 
Una vegada acabades les obres, s’haurà de TORNAR A COL·LOCAR DAMUNT LA 
FAÇANA LES INSTAL.LACIONS AFECTADES IGUAL COM EREN ABANS DE 
COMENÇAR LES OBRES, i posarà en coneixement dels Serveis Tècnics Municipals.” 

 
Vist el nou informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 18 d’octubre de 
2005, el contingut del qual és: 

 
“D’acord amb l’informe emès pel tècnic director de les obres d’urbanització de la Riera 
Buscarons, es determina que el tipus de trànsit que admeten els diferents paviments que 
resolen la urbanització de la Riera Buscarons és el següent: 
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1.   Paviment continu asfàltic: Riera Buscarons 
Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h 
2.   Paviment de llamborda de pedra de Sant Vicenç: Plaça de la 

Llenya i càrrega i descàrrega 
El paviment admet vehicles pesats d’un màxim de 20 T i una velocitat màxima de 5 
km/h. 

3. Paviment de llosa de pedra: voreres 
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment s’admet el pas, 
no l’estacionament, de vehicles pesats fins a un màxim de 20 T i una velocitat 
màxima de 5 km/h. 

 
Per tot l’esmentat, caldria condicionar la llicència d’obres d’enderroc a respectar els criteris 
exposats per al trànsit de vehicles per la Riera Buscarons i en el cas que no fos possible, 
preveure itineraris alternatius, d’acord amb les indicacions de la policia local” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 11 de novembre 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. 
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 als senyors ER i GG per a l’enderrocament edifici 
ubicat a la Riera Buscarons número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte tècnic 
Josep Maria Pedrós, 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-tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de dos-cents vint cèntims (220,00 €) i per taxes urbanístiques la quantitat 
de cent onze euros amb vuitanta-nou cèntims (111,89 €). 

 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de cinc-cents cinquanta euros 
(550,00  €) en concepte de garantia per valors urbanístics en risc i la quantitat de mil 
nou-cents vint-i-tres euros amb vint cèntims (1.923,20 €) en concepte de fiança per 
residus de la construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment de la 
finalització de les obres d’enderrocament previ informe del tècnic municipal i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
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QUART.- De conformitat amb els informes tècnics la llicència d’obres resta 
condicionada a: 

 
• Caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada municipal abans de l’inici 

de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de senyalització i 
instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar. 

 
• S’haurà de demanar les llicències oportunes per a modificació i retirada dels 

elements que subministra, com tubs conductors, etc. a les companyies 
afectades d’aigua, gas i electricitat. Una vegada acabades les obres, s’haurà 
de tornar a col·locar damunt la façana les instal·lacions afectades igual com 
eren abans de començar les obres, i posarà en coneixement dels Serveis 
Tècnics Municipals. 

 
• D’acord amb l’informe emès pel tècnic director de les obres d’urbanització de la 

Riera Buscarons, es determina que el tipus de trànsit que admeten els diferents 
paviments que resolen la urbanització de la Riera Buscarons és el següent: 

 
Paviment continu asfàltic: Riera Buscarons 
Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h 
Paviment   de   llamborda   de   pedra   de   Sant   Vicenç:   Plaça   de   la 
Llenya i càrrega i descàrrega 
El paviment admet vehicles pesats d’un màxim de 20 T i una velocitat màxima 
de 5 km/h. 
Paviment de llosa de pedra: voreres 
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment s’admet 
el pas, no l’estacionament, de vehicles pesats fins a un màxim de 20 T i una 
velocitat màxima de 5 km/h. 

 
CINQUÈ.- De conformitat amb els informes tècnics la llicència d’obres resta 
condicionada a respectar els criteris exposats per al trànsit de vehicles per la Riera 
Buscarons i en el cas que no fos possible, preveure itineraris alternatius, d’acord amb 
les indicacions de la policia local. 

 
3.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ 

 
3.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL AL SENYOR NRJ DE 
L’EDIFICI UBICAT A LA RIERA SANT DOMÈNEC NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor NRJ, amb la qual sol.licita llicència de divisió 
horitzontal de la finca ubicada a la Riera Sant Domènec número xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 2 de novembre de 2005, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta de la memòria tècnica i els plànols que defineixen la divisió 
horitzontal que es vol realitzar i que consisteix en independitzar les diferents unitats 
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d’ocupació de l’edificació existent a la Riera Sant Domènec, 28, formada per planta baixa, 
tres plantes pis i planta coberta, de forma que en resulten: 

 
• Local A: entitat en planta baixa amb ús de local comercial i amb accés directa 
des de la Riera Sant Domènec, amb una superfície útil de 33.49 m2 i construïda de 
38.94 m2. 

 
• Local B: entitat en planta baixa amb ús de local comercial i amb accés directa 
des de la Riera Sant Domènec, amb una superfície útil de 37.69m2 i construïda de 
43.84 m2. 

 
• Habitatge 1: entitat en planta primera amb ús d’habitatge unifamiliar i amb accés 
des de la Riera Sant Domènec a través d’unes escales comunitàries. Superfície útil de 
72.20 m2 i construïda de 75.16 m2. 

 
• Habitatge 2: entitat en planta segona amb ús d’habitatge unifamiliar i amb accés 
des de la Riera Sant Domènec a través d’unes escales comunitàries. Superfície útil de 
72.20 m2 i construïda de 75.16 m2. 

 
• Habitatge 3: entitat en planta tercera amb ús d’habitatge unifamiliar i amb accés des de 

la Riera Sant Domènec a través d’unes escales comunitàries. Superfície útil de 72.20 
m2 i construïda de 75.16 m2. 

 
• Elements comuns: entitat corresponent a l’escala d’accés i als trasters situats a la 

planta coberta. Superfície útil d’aquests elements de 46.05 m2 i construïda de 55.96 
m2. 

 
D’acord amb el que s’especifica a la memòria tècnica, l’edifici objecte de divisió horitzontal, tal i 
com es troba actualment, data de l’any 1972. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent (Text refós de l’aprovació 

definitiva publicada al DOGC del 31-1-92), es constata que la finca objecte de la divisió 
horitzontal es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 
1”carrers de cases alineades”. Subzona 1c “carrers comercials”: 

 
- Amplada mínima de parcel·la edificable 4,50 m. 
- Alçada reguladora màxima 10,00 m., equivalent a PB+2PP. 
- Alçada mínima lliure en planta baixa de 3,00 m. i màxima de 4,00 m. 
- Profunditat edificable de 14,00 m. 
- Usos admesos: 

o residencial 
o comercial, magatzem i oficines 
o serveis i equipaments excepte assistencial i funerari 
o garatges particulars 
o tallers amb limitació de molèsties. 

- Es poden construir edificacions secundàries en planta baixa, ocupant com a màxim el 
35% del pati posterior, adossades al fons amb una profunditat de menys de 5 m. i amb 
una  alçada  inferior  a  3.75  m.  Aquestes  construccions  poden  anar  destinades  a 
magatzem , serveis, petits tallers, garatges i altres usos complementaris, però en cap 
cas residencial. 

 
Per altra banda, cal tenir en compte la disposció transitòria primera, on s’indica el següent: 

“Les edificacions i usos anteriors a aquestes Normes Subsidiàries que superin les 
condicions  d’edificabilitat  establertes  per  a  cada  zona  (alçada,  profunditat 
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edificable, percentatge d’ocupació, etc), o que no s’ajustin al règim d’usos, podran 
realitzar obres de reparació, modernització, millora de les seves condicions 
higièniques o estètiques o de consolidació en cas de sinistre, i podran augmentar 
el seu volum d’acord amb els paràmetres establerts per a cada zona.” 

 
Per  tot  l’esmentat,  donada  l’antiguitat  de  l’immoble,  la  divisió  horitzontal  proposada 
s’ajusta a les previsions de les Normes Subsidiàries, per tant, s’informa favorablement a 
la sol·licitud de referència.” 

 
Vist l’informe del secretari de l’Ajuntament de data 10 de novembre de 2005, el 
contingut del qual és: 

 
“Marcel.lí Pons i Duat, secretari de l’ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, 
en relació amb la llicència de divisió horitzontal sol·licitada pel senyor NRJ, de la finca 
ubicada a la Riera Sant Domènec número xx emet el següent 

 
 

INFORME 
 

Primer.- En l’aspecte merament formal, les sol·licituds de llicència de parcel·lació han de 
reunir la totalitat dels documents a què es refereix l’article 124 de les NN.UU., això és, 
memòria, certificat de domini i càrregues i plànols. Correspon als SSTTMM pronunciar-se 
sobre  la  bondat  i  suficiència  dels  anteriors  documents  i,  cas  que  les  certificacions 
registrals suscitessin dubtes, aquesta secretaria es pronunciaria a instàncies d’aquests 
SSTTMM. 

 
Segon.-  En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen regulades 
als articles 183 a 188 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (LUC), segons els 
quals s’entén per parcel·lació urbanística tota divisió simultània o segregació successiva 
de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les 
característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de 
nova creació, de la implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de 
divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitat la construcció d’edificacions o d’instal·lacions 
per a destinar-les a usos urbans. També és parcel·lació tota operació que tingui les 
mateixes finalitats que les especificades anteriorment en què, sense divisió ni segregació 
de finques, s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una determinada finca, amb la 
incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. Finalment, 
encara, és 

 
també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en les que la qualitat d’ésser- 
ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d’utilització exclusiva 
anteriorment esmentat. 

 
Tercer.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, la competència per 
a l’atorgament o denegació de la qual és de l’Alcaldia, si bé fou delegada en la comissió 
de govern mitjançant decret 40/2003, de 17 de juny, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent: 

 
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. 

 
Quart.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar 
llicències  de  parcel·lació  si  prèviament  s’ha  aprovat  un  pla  d’ordenació  urbanística 

 

8 



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 

 

 

 
 
 

municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, 
o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector corresponent per al sòl urbanitzable. 
En sòl no urbanitzable no es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas. Els lots 
resultants d’una parcel·lació efectuada amb infracció de les anteriors disposicions mai no 
es poden considerar solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació de les 
mesures de protecció de la legalitat urbanística que hi corresponguin. 

 
Cinquè.- Encara en l’aspecte substantiu o material val a dir que, de conformitat amb 
l’article 188 LUC, s’estableix el concepte de parcel·les indivisibles, en tots els supòsits allí 
previstos i que es donen per reproduïts; quan es doni un, qualsevol, d’aquests supòsits, 
la parcel·lació serà impossible. 

 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement l’anterior llicència de 
parcel·lació” 

 
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 183 a188 de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 de 
març i 124 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 

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

 
PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal al senyor NRJ, de la finca ubicada a 
la Riera Sant Domènec número xx. Inscrita en el Registre de la Propietat d’Arenys de 
Mar, finca 812 de Canet de Mar, tom 243, llibre 19, foli 93. 

 
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 

 
• Local A: entitat en planta baixa amb ús de local comercial i amb accés directa 

des  de  la  Riera  Sant  Domènec,  amb  una  superfície  útil  de  33.49  m2  i 
construïda de 38.94 m2. 

 
• Local B: entitat en planta baixa amb ús de local comercial i amb accés directa 

des de la Riera Sant Domènec, amb una superfície útil de 37.69m2 i construïda 
de 43.84 m2. 

 
• Habitatge 1: entitat en planta primera amb ús d’habitatge unifamiliar i amb 

accés des de la Riera Sant Domènec a través d’unes escales comunitàries. 
Superfície útil de 72.20 m2 i construïda de 75.16 m2. 
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• Habitatge 2: entitat en planta segona amb ús d’habitatge unifamiliar i amb 
accés des de la Riera Sant Domènec a través d’unes escales comunitàries. 
Superfície útil de 72.20 m2 i construïda de 75.16 m2. 

 
• Habitatge 3: entitat en planta tercera amb ús d’habitatge unifamiliar i amb accés 

des de la Riera Sant Domènec a través d’unes escales comunitàries. Superfície 
útil de 72.20 m2 i construïda de 75.16 m2. 

 
• Elements comuns: entitat corresponent a l’escala d’accés i als trasters situats a 

la planta coberta. Superfície útil d’aquests elements de 46.05 m2 i construïda 
de 55.96 m2. 

 
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de quatre-cents vint-i-dos 
euros amb noranta-quatre cèntims (422,94 €) 

 
4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
11282 a 11325 ambdós inclosos,  de la relació núm. 35/05 del pressupost ordinari de 
la corporació i les de l'OO. AA Radio Canet, segons les relacions adjuntes. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
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. 35/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 20.276,72 Eur. 

 
SEGON.- Aprovar les retencions de crèdit segons relació de data d'avui l'OO AA Ràdio 
Canet per import de 496.36 €. 

 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista  la  relació de  despeses    de  data  16  de  novembre de  2005, per  import de 
243.002,26 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

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

 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
10 



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 

 

 

 
 
 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 16 de novembre de 2005, per import 
de 243.002,26 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

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

 
TERCER.- Aprovar amb caràcter provisional, les despeses per import de 159,60 EUR. 
Que no tenen consignació pressupostària, relatives a la vinculació establerta en les 
bosses de vinculació del pressupost de despeses 20.121.22500 fins que no s’efectuï la 
corresponent aprovació de la modificació de crèdit, per poder habilitar la despesa. 

 
6.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, RUNES, ETC. 

 
Vistes les liquidacions, la relació de les quals s’adjunta, girades per la Intervenció de 
Fons, pel concepte de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies i 
materials de construcció, runes, tanques, etc., corresponent al d’octubre de 2005. 

 
Atès que han estat trobades conformes, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Aprovar les liquidacions pel concepte de taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, tanques, runes, etc., 
corresponent al mes d’octubre de 2005, que corresponen als expedients núm. 60 al 74 
ambdós inclosos, per un import total de 1.337,5.-€ 

 
SEGON.-  Notificar  aquestes  liquidacions  a  les  persones  interessades  a  l’  efecte 
oportú. 

 
7.- CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A LA COLLA DE LA CAVALCADA DE REIS 

 
Sol·licitada per la Colla de la Cavalcada de Reis una subvenció per atendre les seves 
necessitats, per a la Cavalcada del proper any 2006. 

 
L’article 29 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a 
l’exercici 2005, regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb 
càrrec al pressupost municipal. 

 
Atès que a la data en què es va fer l’acord d’atorgament de les subvencions a les 
entitats canetenques, en data 6 de juliol d’enguany no hi havia consignació 
pressupostària suficient a la partida corresponent per fer front a les despeses. 

 
Atès que posteriorment es va suplementar la partida 40.451.48901, motiu pel que 
actualment es pot procedir a l’atorgament de la subvenció sol·licitada, per això, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Atorgar a la Colla de la Cavalcada de Reis una subvenció per import de 
2.100,00  €,  d’acord  amb  l’ordenança  de  subvencions, en  règim  de  concurrència 
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competitiva en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet 
de Mar, per patrocinar els actes de la Cavalcada de Reis. 

 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 40 451 48901 del pressupost 
de l’any 2005, d’acord amb l’operació de retenció de crèdit núm. 11.191. 

 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot 
moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no 
es pot al·legar com a precedent. 

 
QUART.- Comunicar que, dins el primer trimestre de l’any 2006, hauran  de presentar 
la documentació justificativa de les despeses de l’any 2005, per un import que suposi, 
com a mínim el doble de la subvenció atorgada. 

 
CINQUÈ.- Comunicar a la Colla de la Comissió de Reis, que aquesta subvenció 
només es podrà fer efectiva una vegada l’entitat hagi presentat la documentació 
justificativa de la subvenció atorgada a l’any 2004 i formalitzat la inscripció en el 
Registre Municipal d’Entitats Veïnals 

 
8.- CESSIÓ ESPAI ACCAI PER A CASAL D’HIVERN 2005 

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

 
9.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A 
LORGANITZACIÓ D’UNA PEDALADA POPULAR. 

 
L’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Canet de Mar, té entre les seves prioritats la 
promoció, organització i suport als esdeveniments esportius que es duguin a terme en 
el municipi, en els que hi pugui participar tothom. 

 
Atès que l’empresa “Compañía de Ideas & Emociones SL” vol organitzar una pedalada 
popular, dins l’OPEN NATURA, que és un circuit dirigit a corredors de 16 a 50 anys, 
amb una participació que va de 300 a 1000 participants en funció de l’edició de la 
prova i de la zona geogràfica, que enguany passarà per Canet de Mar. 

 
Atès que pel circuit que discorrerà enguany l’OPEN NATURA té 10 anys d’història i en 
les seves diferents edicions ha tingut diverses fases en les que ha obtingut sempre 
uan gran acceptació dins el món del BTT a Catalunya.. 

 
Atès que l’ecologia, el respecte pel medi ambient i la difusió de l’esport de la bicicleta 
de muntanya són els trets característics d’aquest tipus d’activitat i que les proves del 
circuit es realitzen en indrets de màxim interès natural i cultural, el que fa que sigui un 
dels circuits més atractius i espectaculars en l’àmbit de la bicicleta de muntanya. 
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Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriu entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Fundació per la Pau, que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI PER A L’ORGANTIZACIÓ D’UNA PEDALADA POPULAR 

A Barcelona, 24 d’octubre de 2005 

REUNITS: 
 

D’una part el senyor Joaquim Mas Rius, com a alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb NIF P0803900J 

 
D’altra     part     el     Sr.     ..................................................     amb     DNI     núm. 
.................................., com a (Gerent, President, director,...) de l’empresa “Compañía 
de Ideas & Emociones SL” 

 
EXPOSEN: 

 
I. Que  l’empresa  “Compañía  de  Ideas  &  Emociones  SL”  organitza  activitats 

esportives i vol dur-ne a terme una a la població de Canet de Mar. 
II.Que  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  promociona,  organitza  i  dóna  suport  a 

esdeveniments esportius per a tothom que es duguin a terme a la població. 
III. Que ambdues parts han arribat a un acord per tal d’organitzar i donar 
suport respectivament a una pedalada popular dins del circuit anomenat 
OPEN NATURA. 

 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per actuar en 
actes acte i subscriuen el present conveni que es regeix per aquests 

 
PACTES: 

 
Primer. L’empresa “Compañía de Ideas &Emociones SL” es compromet a organitzar 
una pedalada popular de l’OPEN NATURA a Canet de Mar, el proper  ..... de ............ 
de 2006, consistent en un recorregut de   ...... Km aproximadament que discorrerà 
pels termes municipals de ................ 
Segon. L’empresa “Compañía de Ideas & Emociones SL” serà l’encarregada 
d’organitzar tota l’activitat, aportant el material necessari, encarregant-se de les 
inscripcions,   marketing,   infrastructures,   contractació   d’assegurances   per   als 
participants i tot allò que fos necessari per al desenvolupament de la pedalada. 

 
Tercer.   L’empresa “Compañía de Ideas & Emociones SL”, com a responsable 
principal d’aquest esdeveniment, es compromet a contractar una assegurança de 
responsabilitat civil per valor de 600.000,00 € per fer front als possibles danys a 
tercers que l’organització d’aquesta activitat pogués causar. 

 
Quart. L’empresa “Compañía de Ideas & Emociones SL” podrà buscar, sota la seva 
responsabilitat, suport amb empreses i entitats que col·laborin amb l’organització de 
l’esdeveniment. 

 
Cinquè. L’empresa “Compañía de Ideas & Emociones SL” es compromet a respectar 
tota  la  normativa  vigent  que  existeix  sobre  l’organització  de  proves  esportives, 
marxes ciclistes i altres esdeveniments esportius i a vigilar que els participants 
respectin al màxim l’entorn natural per on es desenvoluparà l’activitat. 
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Sisè. L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a pagar 2.000,00 € (dos mil 
euros) més IVA, a l’empresa “Compañía de Ideas & Emociones SL”   com a 
col·laboració en l’organització de la prova. L’empresa “Compañía de Ideas & 
Emociones SL” emetrà la factura corresponent a aquest import. 

 
Setè.- L’Ajuntament de Canet de Mar contractarà al seu càrrec els serveis sanitaris 
necessaris per donar cobertura a l’activitat (mínim una ambulància) 

 
Vuitè. L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a l’aportació d’un espai on 
s’instal·larà la zona d’arribada i sortida de la prova, així com de tanques metàl·liques 
per a delimitar la zona de l’activitat. 

 
Novè. L’Ajuntament de Canet de Mar, s’encarregarà dels permisos necessaris per 
dur a terme l’activitat en el terme municipal corresponent. 

 
Desè. L’empresa “Compañía de Ideas & Emociones SL” es compromet a pagar a 
través de la Federació Catalana de Ciclisme 300,00 € de subvenció més un 15% de 
les inscripcions, al Club Ciclista col·laborador en l’organització de l’esdeveniment. El 
club serà l’encarregat de localitzar, marcar i controlar el circuit amb la supervisió de 
l’empresa “Compañía de Ideas & Emociones SL”. 

 
Com a prova de conformitat les parts signen aquest conveni, al lloc i en la data 
indicats a l’encapçalament. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar                                     L’empresa “Compañía de Ideas 
& Emociones SL” 

 
De conformitat amb la proposta del regidor delegat d’Esports, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar i subscriure conveni de col·laboració amb l’empresa “Compañia de 
Ideas & Emociones SL” per a l’organització d’una pedalada popular de l’OPEN 
NATURA a l’any 2006. 

 
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.000,00 € més IVA, amb càrrec a la corresponent 
partida del pressupost de l’any 2006. 

 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord    a l’existència del crèdit 
pressupostari suficient en el pressupost municipal de l’any 2006. 

 
QUART.- Facultar al senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per subscriure els documents 
que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
10.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA DE TRES PLACES 
D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 31 de març de 2005, va acordar 
aprovar el pressupost General de 2005 així com la plantilla de personal 

 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 1 de juny  d’enguany va aprovar l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2005. 
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Atès que a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per a l’any 2005, hi 
ha vacants vuit places d’agent de la Policia local, que a més d’estar dotades 
pressupostàriament estan incloses a l’oferta pública d’ocupació per a aquest any. 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2005, va aprovar 
les bases per a la provisió en propietat de tres places d’agent de la Policia local, per 
mobilitat  interadministrativa, que  una  vegada  resolt  el  corresponent  concurs  van 
quedar vacants a la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament per no assolir cap dels 
aspirants els mínims exigits. 

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

 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquests llocs de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats 
Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Interior, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat de tres places d’agent de la 
Policia local, per mobilitat interadministrativa,  vacants a la plantilla de funcionaris 
d’aquest Ajuntament i convocar el corresponent concurs  per a la cobertura d’aquestes 
places. 

 
Bases específiques per la provisió de tres places d’agent de policia local de la plantilla de 
funcionaris pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa 

 
Primera: Objecte de la convocatòria 

 
La provisió de tres places d’agent de Policia Local de Canet de Mar  i, en el seu cas, de els 
vacants sobrevingudes del personal funcionari enquadrada dins l’escala d’administració 
especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup de titulació D, dotades 
amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la  legislació vigent, pel procediment 
de concurs de mobilitat interadministrativa 

 
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 
16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos 
aprovat per l’Ajuntament. 

 
Segona: Requisits dels aspirants 

 
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits 
següents: 

 
a) Ser funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local de la resta de municipis 
de Catalunya. També hi poden prendre part els funcionaris i funcionàries de carrera del 
Cos de Mossos d’Esquadra i els de les forces i cossos de seguretat de l’Estat destinats a 
Catalunya. 
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b) Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la 
mateixa categoria objecte d’aquesta convocatòria. 
c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o 
graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o 
tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent 
o superior. 
d) Haver realitzat el Curs de Formació Bàsica  a l’Escola de Policia de Catalunya o del Cos 

 

o Escala de procedència. 
 

e) Haver complert 18 anys i no passar de 45. 
f) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les 
funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 
administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que 
l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 
g) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti 
el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 
h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de l’autorització per 
poder conduir vehicles prioritaris (BTP). 
i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 
j) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser 
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les 
disposicions que la despleguin i el reglament del cos de Policia Local. 

 
Tercera: Sol·licituds 

 
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre 
General de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des 
del següent al de la publicació de la convocatòria al “Boletín Oficial del Estado”, i s’han 
d’adreçar al President de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les 
altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels 
requisits exigits en la base segona. 

 
Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant, de fotocòpies 
del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació 
acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s’han 
de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades. 

 
Les sol·licituds han d’anar, igualment, acompanyades d’una certificació lliurada per l’òrgan 
competent de l’Administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari 
de carrera del concursant, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball 
que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat, i d’una declaració jurada de 
no estar afectat per cap dels supòsits d’incompatibilitat que regula la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre. 

 
Quarta: Llista d’aspirants 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació 
dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, aprovant les llistes d’aspirants admesos i 
exclosos, i indicarà el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades 
i concedirà un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles. 
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Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, 
transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran 
desestimades. 

 
Cinquena: Comissió de valoració 

 
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent: 

 
- President: El de la Corporació, o Regidor en qui delegui. 

 
- Vocals: El Regidor de seguretat ciutadana. 

El Cap del cos de la Policia Local. 
Un Tècnic designat per la Corporació. 
Un representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. 
Un representant de l’Escola de Policia de Catalunya. 
Un representant sindical dels funcionaris. 

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

 
La Comissió de valoració ha d’estar integrada, a més, pels membres suplents respectius 
que han de ser designats conjuntament amb els titulars. 

 
La designació de la comissió s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’ajuntament, com 
a mínim 15 dies abans de les proves. 

 
La comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels 
seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i 
del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 

 
La comissió pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques 
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense 
vot per debatre, en les sessions de la comissió, les qüestions que se’ls sotmetin relatives 
a les matèries de la seva competència. 

 
Sisena: Procés de selecció 

 
La selecció consisteix en la puntuació per part de la comissió de valoració, dels mèrits i 
capacitats al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb el barem 
establert en aquesta convocatòria, així com la superació de les proves que igualment 
s’estableixen com a forma d’acreditació d’aquells mèrits i capacitats o de les condicions i 
requisits exigits per a poder-hi participar. 

 
Setena: Proves 

 
7.1. Prova psicotècnica: 

 
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i 
fiabilitat  i  hagin  estat  baremats,  estandaritzats  i  tipificats  en  una  àmplia  mostra  de 
població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 

 
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat 
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policíacs. 
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A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal 
dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a 
les entrevistes pot d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal. 

 
Per  realitzar  aquestes  proves,  el  tribunal  ha  de  comptar  amb  l’assessorament  de 
persones tècniques especialitzades en proves. 

 
7.2. Coneixements de llengua catalana: 

 
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la 
llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta 
que permeti valorar-ne els coneixements orals. 

 
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de 
nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura, o equivalent o superior. 

 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en 
algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat 
una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior 
al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta 
circumstància. 

 
Per  realitzar  aquestes  proves,  el  tribunal  ha  de  comptar  amb  l’assessorament  de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 

 
7.3. Prova de coneixements professionals: 

 
Consistirà en la resolució per escrit, uns supòsits pràctics i/o una bateria de preguntes 
que el tribunal proposarà en relació amb les funcions pròpies del lloc de treball a proveir. 
Aquest exercici tindrà una durada màxima de 1 hora i 30 minuts. El tribunal podrà 
formular les preguntes que consideri adients. 

 
7.4. Entrevista personal: 

 
Els opositors mantindran una entrevista amb els membres del Tribunal, la qual versarà 
sobre qüestions pròpies de la plaça, la trajectòria i l’experiència professional de l’aspirant, 
així com les seves característiques personals d’adequació al lloc de treball. La puntuació 
màxima a atorgar serà de 2 punts. 

 
7.5. Mèrits: 

 
En aquesta fase es  valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat 
documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb el barem següent: 

 
A) Antiguitat: 
A.1. Per haver exercit com agent de la policia local a qualsevol ajuntament: 
Per cada tres mesos complerts: 0,2 punts, fins a un màxim de 3. 
A.2. Antiguitat en altres cossos policíacs: 
Per cada mes complert: 0,15 punts, fins a un màxim de 2. 

 
B) Experiència en treballs similars: 
B.1. Per l’experiència adquirida en l’exercici de funcions de vigilant, a que es refereix 
l’article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals: 
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Per cada any complet: 0,5 punts, fins a un màxim de 1,5. 
 

C) Titulacions acadèmiques: 
C.1. Batxillerat superior o equivalent: 0,5 punts. 
C.2. Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts. 
C.3. Llicenciatura universitària: 1 punt. 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 

 
D) Formació professional: 
D.1. Per cursos organitzats o homologats per l’Escola de Policia de Catalunya, realitzats 
amb aprofitament, sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de Formació Bàsica: 
- Per cursos de durada inferior a 25 hores: Per cada un: 0,15 punts. 
- Per cursos de 26 a 50 hores: Per cada un: 0,25 punts. 
- Per cursos de 51 a 100 hores: Per cada un: 0’4 punts. 
- Per cursos de durada superior a 100 hores: Per cada un: 0,5 punts. 
D.2.  Per  altres  cursos  o  seminaris  relacionats  amb  la  professió,  realitzats  amb 
aprofitament, fins a un màxim d’1 punt. 

 
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. 
Si no ho fan així és computaran com cursos de durada inferior a 25 hores. 

 
E) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
E.1. Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un 
màxim d’1 punt. 

 
F) Recompenses i distincions: 
F.1. Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de 
la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions 
de la categoria d’agent. Fins a un màxim d’1 punt. 

 
7.6. Prova mèdica: 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats per 
comprovar que no es detecta en els aspirants l’existència de cap de les exclusions 
mèdiques establertes en l’annex I d’aquesta convocatòria. 

 
Vuitena: Proves 

 
El dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves es publicarà conjuntament amb la llista de 
membres de la comissió de valoració. 

 
L’ordre d’actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-se 
conjuntament s’establirà per sorteig. 

 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, 
seran definitivament exclosos del procés selectiu. 

 
Si la comissió de valoració té coneixement que algun dels aspirants no reuneix 
íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del 
procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i, si 
escau, es posaran en coneixement de les autoritats. 

 
Novena : Qualificacions dels i les aspirants 
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Totes les fases del concurs seran obligatòries i eliminatòries. La qualificació per a la 
primera, segona i sisena proves serà d’apte o no apte. La tercera prova es puntuarà entre 
0 i 10 punts, essent eliminats els que obtinguin menys de 5 punts. 

 
Desena: Llista d’aprovats i proposta de nomenament 

 
Un cop finalitzada la qualificació dels i les aspirants, la comissió de valoració publicarà la 
llista d’aprovats por ordre de puntuació, tenint en compte que no podrà declarar superat 
en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places convocades, i 
l’elevarà al President de la Corporació  perquè formuli la proposta de nomenament i 
d’adscripció corresponent. 

 
Els aspirants proposats per a la seva adscripció, presentaran al Registre general de 
l’Ajuntament, dins del termini de 20 dies naturals a comptar del dia en què es faci pública 
la llista d’aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels 
requisits exigits a la base segona de la convocatòria. Les persones que no presentin la 
documentació dins del termini indicat, tret dels casos de força major, no podran ser 
nomenats i s’anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat 
en què hagin pogut incórrer per falsedat en la seva instància. 

 
Un cop aprovada la proposta per part de l’alcalde, els concursants nomenats hauran de 
prendre possessió de la plaça en el termini d’un mes a comptar de la data de notificació 
del nomenament. 

 
La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, comportarà la pèrdua 
de tots els drets. 

 
Onzena: Incidències 

 
La Comissió de valoració queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per 
prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

 
Dotzena: Recursos 

 
Aquestes bases i la convocatòria de l’oposició poden ser impugnades pels qui es 
considerin interessats legítims mitjançant la interposició d’un recurs contenciós 
administratiu,  davant  la  Sala  del  Contenciós  Administratiu  del  Tribunal  Superior  de 
Justícia  de  Catalunya,  en  el  termini  de  dos  mesos  comptats  a  partir  del  dia  de  la 
publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
Annex 1 Quadre d’exclusions mèdiques 

 
I. Antropometria 

 
1. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 
25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les 
dones. 
2. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 
3 litres en les dones. 

 
II. Malalties, lesions i defectes físics 

 
1. Aparell circulatori 
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1.1. Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment 
de la seva causa. 
1.2. Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3. Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5. Insuficiència coronària. 
1.6. Pericarditis activa o residual. 
1.7. Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8. Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9. Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10. Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 

 
2. Aparell respiratori 
2.1.  Malalties  respiratòries  amb  repercussió  permanent  o  ocasional  en  la  funció 
respiratòria. 
2.2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, 
pleures o tòrax. 

 
3. Aparell genitourinari 
3.1. Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2. Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4. Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5. Prolapse genital femení. Endometriosi. 

 
4. Aparell digestiu 
4.1. Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 
4.2. Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
4.3. Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4. Úlcera gastroduodenal. 
4.5. Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6. Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7. Pancreopaties cròniques o recidivants. 

 
5. Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció 
policial. 

 
6. Aparell locomotor 
6.1. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o 
el coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2.  Qualsevol  altre  procés  de  l’aparell  locomotor  que  a  judici  del  Tribunal  dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 

 
7. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
7.1. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un 
adequat comportament social i laboral. 
7.2. Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic 
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3.  Trastorns  mentals  i  del  comportament  causats  per  consum  de  substàncies 
psicotròpiques. 
7.4. Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de 
metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
7.5. Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
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7.6. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8. Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9. Trastorns de la son. 

 
8. Glàndules endocrines 
8.1. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2. Diabetis mellitus. 

 
9.  Infeccions:  qualsevol  malaltia  infectocontagiosa  (vírica,  bacteriana,  micòtica  o 
parasitària). 

 
10. Òrgans dels sentits 
10.1. Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 
funcionalisme neuromotor. 
10.2. Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3. Queratotomia radial. 
10.4. Despreniment de retina. 
10.5. Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7. Discromatòpsies. 
10.8. Glaucoma. 
10.9. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la 
prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.10. Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 
4.000 Hz a 45 dB. 
10.11. Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin 
el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12. Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13. Trastorns en la parla. Quequesa. 

 
11. Pell, fàneres i glàndules exocrines. 
11.1.  Malformacions,  tumoracions  i  lesions  de  la  pell  i  les  fàneres  que  puguin 
comprometre la funció policial. 
11.2. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la 
funció policial o facilitar la identificació. 
11.3. Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 
policial. 
11.4. Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5. Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6.  Altres  alteracions  dermatològiques  que  a  judici  del  tribunal  limitin  o  dificultin 
l’exercici de la funció policial. 

 
12. Altres 
12.1. Processos neoplàsics. 
12.2. Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques. 
12.3. Malalties autoimmunes. 
12.4. Diàtesi al·lèrgica. 
12.5.  Qualsevol  afecció,  lesió  o  disfunció  que  segons  el  criteri  facultatiu  pugui 
comprometre la funció policial. 

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP i en el DOGC i l’anunci de convocatòria en el 
BOE seguint el procediment establert en la normativa abans referenciada per 
desenvolupar les proves de selecció per cobrir aquesta plaça. 
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TERCER: Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 

 
11.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI 
PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, LA 
MANCOMUNITAT DE L’ALT MARESME PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS I DEL MEDI AMBIENT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atesa la reducció de la quantitat de residus aportats al Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme degut a la implantació de la recollida de la Fracció 
Orgànica dels Residus Municipals (FORM)  i de la implantació del nou model de 
recollida porta a porta de les fraccions del paper i cartró, envasos i rebuig tant d’origen 
domiciliari com comercial. 

 
Atès que aquesta reducció de residus fa que ens trobem per sota de la capacitat de 
tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, del qual és 
propietari l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar  cedir la part de capacitat de 
tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme infrautilitzada 
per l’Ajuntament de Canet de Mar en favor dels Ajuntaments que constitueixen l’actual 
Mancomunitat de l’Alt Maresme. 

 
Atès que és voluntat de la Mancomunitat de l’Alt Maresme fer el pagament de la part 
de costos fixos del cànon de tractament a planta corresponent a la capacitat de 
tractament cedida entre ambdues entitats. 

 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme, la Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la Gestió de Residus 
Sòlids Urbans i del Medi Ambient i l’Ajuntament de Canet de Mar, per regular aquesta 
cessió i el pagament, el qual es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, LA MANCOMUNITAT DE L’ALT 
MARESME PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DEL MEDI AMBIENT I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Mataró, a 

 
R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Joan Antoni Baron i Espinar, president del Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, assistit per la senyora Maria Pau 
Ortillés Cadena, secretària de l’entitat. 

 
D’una altra part, la senyora Conxita Campoy i Martí, presidenta de la Mancomunitat de 
l’Alt Maresme per a la gestió de residus sòlids urbans i del Medi ambient, assistida pel 
senyor Joan Carles Nonell i Sendrós, secretari de l’entitat. 

 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas Rius, alcalde de Canet de Mar, assistit pel senyor 
Marcel·lí Pons Duat, secretari de la Corporació. 
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I N T E R V E N E N 
 

El senyor Joan Antoni Baron i Espinar, com a president, en nom i representació del 
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, en virtut del que 
disposa l’article 11 dels seus Estatuts. 

 
La senyora Conxita Campoy i Martí, com a presidenta, en nom i representació de la 
Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la gestió de residus sòlids urbans i del medi 
ambient, en virtut del que disposa l’article 10.2.B dels seus Estatuts. 

 
El senyor Joaquim Mas Rius, com a alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en virtut del que disposa l’Acta del ple de 14 de juny de 2003 pel qual 
s’aprovà, entre d’altres, la presa de possessió del senyor Joaquim Mas Rius com a 
alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni de col·laboració, per la qual cosa 

 
M A N I F E S T E N 

 
I. Que l’Ajuntament de Canet de Mar és propietari, d’acord amb els Estatuts del Consorci, 

del  2,1533%  de  la  capacitat  de  tractament  del  Centre  Integral  de  Valorització  de 
Residus del Maresme, que gestiona el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme. Aquest percentatge es transforma en un 2,9963% un cop feta 
l’extrapolació que deriva de l’extracció dels percentatges de Tordera i la Diputació de 
Barcelona. 

 
II.Que els Ajuntaments de Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar i Santa Susanna, 

actuals constituents de la Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la gestió de residus 
sòlids urbans i del medi ambient, són membres del Consorci i els correspon 
conjuntament una propietat, d’acord amb els Estatuts del Consorci, del 11,5911% de la 
capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, 
que gestiona el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. 
Aquest percentatge es transforma en un 16,1291% un cop feta l’extrapolació que deriva 
de l’extracció dels percentatges de Tordera i la Diputació de Barcelona. 

 
III. Que la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 

del Maresme aprova anualment i per a cada Ajuntament la capacitat de tractament 
contractual del Centre. La Junta General aprova igualment el cànon de tractament a 
planta i el cost dels excedents en el cas que es superi la capacitat de tractament 
aprovada corresponent a cada Ajuntament. 

 
IV. Que  el  cànon  de  tractament  a  planta  que  es  factura  als  Ajuntaments 

consorciats presenta una part fixa majoritària, independentment de les entrades a 
planta,  i  una  part  variable  en  funció  de  les  entrades,  que  deriva  del  sistema  de 
pagament establert en el contracte entre el Consorci i l’empresa concessionària per a 
l’explotació del Centre. 

 
V.  Que amb l’entrada en vigor de la Llei 16/2003, de 13 de juny, de 

finançament de les infrastructures de tractament de residus i del cànon sobre la 
deposició de residus, es grava des de l’1 de gener de 2004 amb 10 €/t els residus 
municipals destinats a deposició en abocador, estant aquest cànon incorporat en el 
cost aprovat per la Junta General del Consorci per a la gestió dels excedents. 
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VI. Que el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
realitza 3 regularitzacions anuals de la facturació. Aquestes regularitzacions permeten 
compensar la possible capacitat de tractament acumulada no utilitzada per un 
Ajuntament consorciat amb la quantitat de residus per sobre d’aquesta capacitat que 
puntualment s’hagi pogut facturar en concepte d’excedents, rescabalant sobre les 
possibles tones resultants la diferència entre el cost íntegre dels excedents a abocador 
i la part variable que correspon al tractament a planta. 

 
VII. Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha implantat en el seu municipi el sistema 

de recollida selectiva “porta a porta” des del mes de maig de 2005. Com a resultat, 
l’Ajuntament de Canet de mar ha utilitzat en el període gener-setembre de 2005 el 
79,93% de la seva capacitat de tractament a planta, encara que des de la implantació 
del nou sistema de recollida el grau d’utilització es situa al voltant del 50-60%. Això 
suposa una previsió d’infrautilització de capacitat de 1.300 tones per a l’any 2005 i de 
2.100 tones per als següents anys. 

 
VIII. Que els Ajuntaments constituents de la Mancomunitat de l’Alt Maresme van 

generar l’any 2004 35.209,91 tones de residus municipals que va gestionar el Consorci. 
D’aquesta quantitat 8.776,895 tones van ser excedents per sobre de la seva capacitat 
de tractament conjunta al Centre. 

 
IX. Que és voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar cedir temporalment la seva 

part de capacitat de tractament a planta no utilitzada a la Mancomunitat de l’Alt 
Maresme. 

 
X.  Que és voluntat de la Mancomunitat de l’Alt Maresme fer ús d’aquesta part 

de capacitat de tractament no utilitzada per tal de reduir la quantia dels seus excedents i 
el cost que se’n deriva. 

 
XI. Que l'Assemblea de la Mancomunitat, en sessió de                       , ha aprovat 

aquest conveni, i ha facultat a la presidència per a la seva formalització. 
 

XII. Que la Junta de govern local de Canet de Mar, en sessió de                    , ha 
aprovat aquest conveni, i ha facultat a l’alcaldia per a la seva formalització. 

 
 

XIII. Que la Comissió Permanent del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans  del  Maresme  aprovà  aquest  conveni  en  sessió  celebrada  el  dia  16  de 
novembre de 2005. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts subscriuen aquest conveni que 
subjecten a les següents, 

 
C L À U S U L E S 

 
PRIMERA. Aquest conveni té per objecte regular les condicions de la cessió de la part 
de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme 
infrautilitzada per l’Ajuntament de Canet de Mar en favor dels Ajuntaments que 
constitueixen l’actual Mancomunitat de l’Alt Maresme. 

 
SEGONA. El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans procedirà a emetre 
les factures mensuals tal com realitza habitualment en base als coeficients de propietat 
que recullen els Estatuts del Consorci i les quantitats reals mensuals de residus 
gestionats pel Consorci, tant en el cas de Canet de Mar com de la Mancomunitat de 
l’Alt Maresme. 
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TERCERA. De les tres regularitzacions que el Consorci realitza anualment, la cessió de 
capacitat de tractament objecte d’aquest conveni quedarà materialitzada en la darrera 
d’elles (mes de desembre), sense presentar la metodologia de càlcul de les anteriors 
regularitzacions per a l’Ajuntament de Canet de Mar i la Mancomunitat de l’Alt Maresme 
cap diferència respecte de la resta d’Ajuntaments consorciats. 

 
QUARTA. La particularitat d’aquesta darrera regularització en el cas de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Mancomunitat de l’Alt Maresme radicarà en el fet que la regularització 
traslladarà automàticament la capacitat acumulada de tractament no utilitzada per 
l’Ajuntament de Canet de Mar sobre la capacitat de tractament de què disposa la 
Mancomunitat de l’Alt Maresme, augmentant-se la mateixa en aquesta quantitat. La 
suma de les dues capacitats de tractament ha de ser, per tant, coincident abans i 
després de la cessió de capacitat. 

 
CINQUENA. Els possibles abonaments per part del Consorci que derivin d’aquest 
càlcul  particular  es  realitzaran  com  en  el  cas  de  la  resta  d’abonaments  per 
regularització, i sempre d’acord al cànon i preus en vigor acordats per la Junta General 
del Consorci. 

 
SISENA. Un cop fet l’abonament per part del Consorci que resulti de la regularització 
calculada en base a les condicions definides en la clàusula quarta d’aquest conveni, 
l’Ajuntament de Canet de Mar lliurarà a la Mancomunitat de l’Alt Maresme la seva 
liquidació econòmica per tal que aquesta darrera realitzi el pagament de la part de 
costos fixes del cànon de tractament a planta corresponent a la capacitat de tractament 
cedida entre ambdues entitats. El cost unitari en concepte de costos fixes serà el vigent 
aprovat per la Junta General del Consorci. 

 
SETENA. El Consorci notificarà als ens implicats en la facturació en concepte de 
valorització  energètica  d’envasos,  el  traspàs  de  capacitat que deriva de  la  cessió 
objecte del present conveni, amb la intenció que aquesta facturació reflecteixi la nova 
situació. 

 
VUITENA. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva formalització i té 
vigència fins al 31 de desembre de 2005 , considerant la cessió de capacitat de 
tractament corresponent a la totalitat de l’any 2005. Tanmateix el conveni es prorrogarà 
per successius períodes anuals, fins un màxim del 31/12/09, si no es denuncia per 
resolució de qualsevol de les parts, sent necessari comunicar la denúncia a la resta de 
parts abans del 31 d’octubre de l’any en vigència. 

 
NOVENA. Aquest conveni s’extingeix per : 

 
1.   El compliment del període temporal principal o qualsevol de les pròrrogues. 
2.   El mutu acord entre les parts. 
3.   L’incompliment dels pactes establerts per qualsevol de les parts. 
4.   La variació de l’actual sistema de facturació del Consorci en la distribució del cànon de 

tractament a planta. 
5.   La  modificació  dels  Ajuntaments  constituents  de  l’actual  Mancomunitat  de  l’Alt 

Maresme o la seva dissolució. 
6.   La  modificació  estatutària  dels  actuals  coeficients  de  propietat  o  participació  dels 

Ajuntaments en el Consorci. 
7.  L'aplicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya d'algun tipus de cànon 

d'incineració que repercuteixi directament en el preu de la part variable del tractament 
de les tones dins de capacitat. 
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DESENA. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de 
resoldre les incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni. 

 
I convenint a totes les parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en 
senyal de conformitat en tres exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa els secretaris 
sotasignats donen fe. 

 
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 Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme, la Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la Gestió de Residus 
Sòlids Urbans i del Medi Ambient i l’Ajuntament de Canet De Mar. 

 
SEGON.- 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. 

 
12.- PRECS I PREGUNTES 

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

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.40 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas i Rius 
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