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

30 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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22 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 
 

Marisol Pacheco Martos 
Francesc Martín Casares 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 

 
Antoni Isarn Flores 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació 

 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació retenció de crèdits 
3)  Aprovació relació de factures 
4)  Renovació operació de tresoreria amb la Caixa Catalunya 
5)  Renovació operació de tresoreria amb el Banco Santander Central Hispano 
6)  Prórroga contracte assegurança responsabilitat civil i objectiva Ajuntament de 

Canet de Mar 
7)  Ampliació oferta pública d’ocupació 2005. 
8)  Aprovació Convenis Creu Roja 

8.1.- Conveni per a  la  realització d’activitats de  sensibilització, prevenció i 
assistència social. 
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8.2.- Conveni per a la promoció del voluntariat en la realització d’activitats de 
prevenció. 

9)  Acceptació ajut Diputació de Barcelona XBMQ 
10) 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 23 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 municipal i de 
règim local de Catalunya, i l’article 109 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF), s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 

 

 
 

2.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 

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 ROF, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 

 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 

 
Vista la  relació de despeses   de data 30 de novembre de 2005, per import de 
41.533,98 EUR, corresponent a la relació de factures núm. 39 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: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de novembre de 2005, per 
import de 41.533,98 EUR, corresponent a la relació de factures núm. 39 de la mateixa 
data. 

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

 
4.- RENOVACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB CAIXA CATALUNYA 

 
D’acord amb l’article 51 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  per  atendre  necessitats 
transitòries de tresoreria es pot concertar una operació de crèdit a curt termini. Atès 
que l’Ajuntament té el Pressupost de l’exercici en curs, any 2005, aprovat en data 26 
de maig de 2005. 
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Donat que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’ha fet l’oportuna 
adaptació i previsió a les Bases d’Execució del Pressupost, segons l’article 52 ap.1 del 
RDL 02/2004, és d’aplicació l’art. 3.1r. K/ de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i,  per  tant, l’operació de  crèdit no  està sotmesa a  les 
normes de la TRLCAP quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una o 
altra entitat és facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas la Junta de 
Govern Local que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el 
respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i 
economia de mitjans. 

 
Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la 
nova operació de renovació té un import total de 1.249.100€ representa el 11,68% i, 
per tant no supera el 15% dels recursos liquidats en l’exercici anterior d’acord amb les 
articles 51 i 52.2. del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Vistos els informes del Secretari i de l’Interventor, relatius a la procedència, condicions i 
legalitat de l’operació a concertar. 

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

 
PRIMER.- RENOVAR l’operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, 
amb La Caixa de Catalunya, per un import de 661.100€ que s’ha de cancel·lar en un 
termini màxim de 12 mesos (màxim d’un any). 

 
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Caixa de Catalunya, 
el qual s’adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb les condicions 
financeres següents: Crèdit màxim autoritzat:   661.100€. Tipus d’interès i marge: 
Euribor 3 mesos + 0,20%. Comissió d’obertura: 0,10% 

 
TERCER.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a 
curt termini no resta garantit específicament. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999. 

 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització de l’operació de préstec, en el 
projecte de contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera Caixa de 
Catalunya. 

 
5.- RENOVACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB EL BANCO SANTANDER 
CENTRAL HISPANO. 

 
D’acord amb l’article 51 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  per  atendre  necessitats 
transitòries de tresoreria es pot concertar una operació de crèdit a curt termini. Atès 
que l’Ajuntament té el Pressupost de l’exercici en curs, any 2005, aprovat en data 26 
de maig de 2005. 

 
Donat que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’ha fet l’oportuna 
adaptació i previsió a les Bases d’Execució del Pressupost, segons l’article 52 ap.1 del 
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RDL  02/2004,  és  d’aplicació  l’art.  3.1r.  K/  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions Públiques i,  per  tant, l’operació de  crèdit no  està sotmesa a  les 
normes de la TRLCAP quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una o 
altra entitat és facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas la Junta de 
Govern Local, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el 
respecte  als  principis  generals  d’igualtat,  no  discriminació  i  bona  administració  i 
economia de mitjans. 

 
Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la 
nova operació de renovació té un import total de 1.249.100€ representa el 11,68% i, 
per tant no supera el 15% dels recursos liquidats en l’exercici anterior d’acord amb les 
articles 51 i 52.2. del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Vistos els informes del Secretari i de l’Interventor, relatius a la procedència, condicions i 
legalitat de l’operació a concertar. 

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

 
PRIMER.- RENOVAR l’operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, 
amb el Banc de Santander Central Hispano,  per un import de 226.000,00 EUR que 
s’ha de cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos (màxim d’un any). 

 
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banc de Santander 
Central Hispano, el qual s’adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb 
les condicions financeres següents: Crèdit màxim autoritzat: 226.000EUR. Tipus 
d’interès i marge: Euribor 3 mesos + 0,13%. Comissió d’obertura: 30,00€ 

 
TERCER.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a 
curt termini no resta garantit específicament. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999. 

 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització de l’operació de préstec, en el 
projecte de contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera Banc de 
Santander Central Hispano. . 

 
6.- PRÓRROGA CONTRACTE ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL I 
OBJECTIVA AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió de data 17 de desembre de 2003, va 
acordar adjudicar el concurs convocat per a la contractació de l’assegurança de 
responsabilitat civil i objectiva de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’empresa Zurich 
España, Cía de seguros y reaseguros, SA, pel preu de 24.092,73 €, IVA inclòs, amb 
subjecció al plec de clàusules econòmiques i administratives parcticulars (PCAP). 

 
Atès que de conformitat amb el que disposava el PCAP en la seva clàusula IV, la 
durada d’aquest contracte es va fixar en 2 anys prorrogable de forma expressa, sense 
que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys. 
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Atès  que  la  pòlissa  es  va  signar  en  data  31  de  desembre  de  2003,  havent-se 
manifestat per part de la companyia Zurich España, Cía de seguros y reaseguros, SA, 
la seva voluntat de renovar la pòlissa núm. 10024487 amb un increment en la prima 
neta de l’IPC. 

 
Atès que la clàusula III del PCAP, admet la revisió de preus indicant que aquests 
s’actualitzaran anualment adequant el preu del contracte a l’índex general nacional de 
preus consum publicats per l’Institut Nacional d’Estadística. 

Vist l’informe favorable d’intervenció i el conforme de secretaria al present dictamen. 

Atès que l’article 69.4 del Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), permet 
que quan el contracte es formalitzi en l’exercici anterior al de la iniciació de l’execució 
es sotmeti l’adjudicació a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent. 

 
Vist allò que disposa l’article 198.1 del 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, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Prorrogar el contracte d’assegurança de responsabilitat civil i objectiva per a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, el qual es va formalitzar amb l’empresa Zurich España, 
Cía de seguros y reaseguros, SA, en data 31 de desembre de 2003 (pòlissa núm. 
10024487) i que caduca el proper 31 de desembre de 2005, per un període de 2 anys, 
essent el preu del contracte el resultat d’aplicar al preu primitiu l’IPC nacional en el 
moment de formalitzar-se la pròrroga. 

 
SEGON.- Disposar que la validesa d’aquesta resolució queda supeditada a l’existència 
de  crèdit  adequat  i  suficient  per  finançar  les  obligacions  derivades  del  present 
contracte a l’exercici corresponent. 

 
TERCER.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades a la pòlissa núm. 10024487, excepció feta 
de la prima neta, la qual queda incrementada amb l’índex general nacional de preus 
consum publicats per l’Institut Nacional d’Estadística, a 31 de desembre de 2005. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde per signar quant documents siguin necessaris per a 
l’execució dels presents acords. 

 
7.- AMPLIACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2005 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 28 de novembre de 2005, va aprovar una 
modificació de la plantilla de personal funcionari, creant una plaça d’arquitecte tècnic. 

Atès que es considera necessari i convenient cobrir la plaça creada en el darrer ple, 

Atès que en compliment d’allò que s’estableix reglamentàriament les corporacions 
locals han de formular públicament l’oferta d’ocupació de les places que s’hagin de 
cobrir dins l’exercici pressupostari. 
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Atès que el Ple municipal de data 31 de març de 2005, va aprovar la plantilla de 
personal i la Junta de Govern Local, de data 1 de juny de 2005,   l’oferta pública 
d’ocupació per a l’any 2005,  de conformitat amb la proposta de la regidoria de règim 
intern s’acorda per unanimitat el següent: 

 
ÚNIC.- Ampliar l’oferta pública d’ocupació del personal funcionari d’aquest Ajuntament 
per a l’exercici 2005, aprovada inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de 
juny d’enguany, conté les places de nou accés, reservades a personal funcionari. 

 
AMPLIACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 

 
Província: BARCELONA 
Corporació: CANET DE MAR 
Núm. Codi territorial: 039 

 
FUNCIONARIS DE CARRERA 

 
Grup segon article 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: Escala de Administració 
Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Arquitecte tècnic. 

 
8.- APROVACIO CONVENIS CREU ROJA 

 
8.1.- CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ, 
PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA SOCIAL. 

 
Atès que la Creu Roja és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès 
públic que està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per les 
mateixes. 

 
Atès que entre el fins estatutaris de la Creu Roja hi figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, la prevenció i reparació 
de danys ocasionats per sinistres, calamitats públiques, conflictes, malalties i 
epidèmies, la cooperació en programes de prevenció i accions de tipus assistencial i 
reparadora i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb 
l’esperit de la institució. 

 
Atès que la Creu Roja està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en la cobertura de l’àrea social, posant a disposició de l’Ajuntament la infraestructura, 
el material i els voluntaris i voluntàries. 

 
Atès que la Creu Roja es compromet a dur a terme una sèrie d’activitats dins l’àmbit 
del serveis socials en el municipi de Canet de Mar i en col·laboració amb els Serveis 
Socials Municipals. 

 
Atès que a la partida 80 313 480 13 del pressupost municipal de l’any 2005 hi ha 
consignació suficient per fer front les despeses derivades del conveni que es vol 
subscriure. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Creu Roja Maresme Centre per a la realització d’activitats de 
sensibilització, prevenció i assistència social, el contingut del qual és el següent: 
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CONVENI PER A LA FORMALITZACIÓ DE LES AJUDES ECONÒMIQUES 
DESTINADES A L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU   ROJA   MARESME 
CENTRE PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ, 
PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA SOCIAL 

 
Canet de Mar, a        de novembre de 2005 

 
REUNITS 

 
D’una part, el Sr. Joaquim Mas i Rius, Il·lustríssim Alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en representació d’aquest Ajuntament en ús de les facultats que li 
són conferides pel 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. 

 
De l'altra, la Sra. Ramona Planas i Gonzàlez, en la seva qualitat de presidenta de 
l'Assemblea Creu Roja Maresme Centre. 

 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar- 
se, i de comú acord, 

 
EXPOSEN 

 
I. Que de conformitat amb el que disposa l’article 66 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, el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar tots aquells serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. 

 
II.Que a la satisfacció dels interessos generals hi contribueix d’una manera 
fonamental la iniciativa privada i en particular la d’aquelles entitats ciutadanes les 
activitats de les quals són d’utilitat i/o interès públic o social, i vénen a 
complementar els serveis prestats per aquesta Administració. 

 
III.Que dins de les formes d’activitat de les administracions públiques, la de foment 
de les activitats dels ciutadans que són d’interès públic i/o social i complementàries 
dels serveis municipals és de fonamental importància. 

 
Entre aquestes, la subvenció instrumentada a través dels oportuns documents de 
conveni suposa la participació d’aquest Ajuntament en el finançament d’activitats, 
la iniciativa i organització de les quals va a càrrec dels particulars, sempre que 
aquestes activitats es puguin considerar d’interès públic o social. 

 
IV.  Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, 
està configurada com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques 
en les activitats humanitàries i socials impulsades per les mateixes. 

 
V. Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, la prevenció i 
reparació de danys ocasionats per sinistres, calamitats publiques, conflictes, 
malalties i epidèmies, la cooperació en programes de prevenció i accions de tipus 
assistencial i reparadora i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, 
compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els principis de’ Humanitat, 
neutralitat, Independència, Voluntarietat, Unitat i universalitat. 
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VI.  Que entre l'Ajuntament de Canet de Mar i l'Assemblea de Creu Roja Maresme 
Centre existeix l'interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter 
social en els seus respectius camps d'actuació per tal de fer més eficaç l'atenció a 
diferents sectors de la població. 

 
VII. Ambdues parts consideren la necessitat de potenciar el voluntariat de tipus 
social de la població i es plantegen la possibilitat d'iniciar les accions pertinents per 
a la seva organització a Canet de Mar 

 
VIII. La Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en la cobertura de l'Àrea Social, posant a disposició de l’Ajuntament la 
infrastructura, el material i el més important, l'element humà: els voluntaris i 
voluntàries 

 
En haver arribat, doncs, de comú acord, a establir les condicions que hauran de 

regir el conveni entre les dues parts, i a l'empara dels articles 224, 226-1 i 
concordants de la Llei 2/2003 Municipal i de Règim Local de Catalunya, subscriuen 
el present conveni a tenor dels següents: 

 
PACTES: 

 
PRIMER . - És objecte del present conveni el foment i promoció de les activitats 
socials que realitza  l'Assemblea Local de la Creu Roja, bàsicament a través de 
voluntariat, com a complementàries de les competències pròpies locals. 

 
SEGON . - L'Assemblea Local de la Creu Roja al Maresme Centre es compromet a 
la realització de les següents activitats en l'àmbit de serveis socials: 

 
1. Realitzar una campanya publicitària per a la captació de voluntaris i realitzar el 
seu enquadrament com a voluntaris socials de la Creu Roja. 

 
2. Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar 
correctament les tasques i projectes acordats. 

 
3. Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats: 

 
• Atenció a les demandes puntuals d’emergència social amb els recursos humans 

i materials dels que disposa l’entitat. 
 

• Distribució dels “aliments per a la solidaritat” adreçats a les persones en situació 
de  vulnerabilitat  social  a  la  ciutat  ,  d’  acord  amb  els  criteris  d’  assignació 
establerts per Benestar Social. 

 
• Programes adreçats a la gent gran i persones amb dependències, especialment 

el seguiment personalitzat al domicili dels usuaris i usuàries de l’ajut a domicili 
bàsic, així com el de suport a les sortides efectuades amb transport adaptat en el 
marc de l’activitat prevista pels Serveis Socials municipals 

 
• Trasllat  gratuït  en  ambulància  a  gent  sense  recursos  o  que  no  disposin 

d’assegurança d’assistència social, amb personal voluntari, i que es realitzarà 
sempre i quan la Creu Roja tingui disponibilitat de fer-ho. 

 
• Atenció a les demandes socials que conjuntament s’acordin amb el Servei de 

Benestar Social, prèvia sol·licitud presentada per l’Ajuntament. 
 

• Qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui desenvolupar de mutu 
acord amb l’Ajuntament. 
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4.Desenvolupar les actuacions prioritàries en el camp social acordades en el marc 
d’aquest conveni per l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
TERCER.- La Creu Roja del Maresme Centre acreditarà que tot el personal 
assignat a les activitats assumides per la institució en virtut del present conveni, 
hagi realitzat els corresponents cursos de formació segons el tipus d’activitat a la 
que hi estigui adscrit, així com aquelles altres titulacions específiques que exigeixi 
el desenvolupament de les tasques que fossin encomanades 

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

 
• Col·laborar en les tasques formatives del voluntariat de la Creu Roja, pel que fa 

a la temàtica que determinen els diferents projectes. 
 

• Aportar en l'anualitat de 2005 a l'Assemblea Creu Roja Maresme Centre la 
quantitat de 3.000 € amb càrrec al Pressupost Municipal. 

 
CINQUÈ.- Per a una millor organització, l'aportació econòmica corresponent a 
aquest conveni se satisfarà mitjançant un sol pagament avançat del 100% de 
l’aportació, el qual es farà efectiu quan s’hagi signat el conveni. 

 
SISÈ. - L’Assemblea Local de la Creu Roja Maresme Centre presentarà un 
programa  anual  d’activitats  i     haurà  de  justificar  la  realització  de  l’activitat 
presentant a l'Ajuntament de Canet de Mar la següent documentació, sempre 
signada pel president i segellada: 

 
• Memòria detallada de l'activitat o programa al qual s’ha atorgat la subvenció 

 
• Liquidació econòmica de les activitats juntament amb les factures (originals i 

fotocòpies) per import igual a l’import de la subvenció concedida. 
 

• Un  exemplar  de  la  documentació  i  propaganda  escrita  i  gràfica  relativa  a 
l'activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament. 

 
La documentació justificativa de la subvenció atorgada s’haurà de presentar dins el 
termini màxim de trenta dies a comptar des de la finalització de l’activitat 
subvencionada i, en tot cas, abans del dia 31 de gener de 2006. 

 
SETÈ.- L'Assemblea Creu Roja Maresme Centre es compromet a fer constar 
expressament en tot el material divulgatiu que editi referit a l’objecte del present 
conveni, i en lloc visible i preferencial, la llegenda “amb suport de l’Ajuntament de 
Canet”, amb l’anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per 
l’Ajuntament de Canet i que serà facilitat per l’Ajuntament. 

 
VUITÈ. - L'Ajuntament de Canet, per mitjà dels Serveis de Benestar Social, i 
l'Assemblea Creu Roja Maresme Centre vetllaran pel bon funcionament dels 
projectes i el seguiment d'aquest Conveni. Per a tal fi, podran constituir una 
comissió de seguiment del mateix. 

 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per realitzar funcions 
de seguiment, coordinació i control. 

 
NOVÈ.-  La  vigència  del  present  conveni  s'estén  des  de  la  data  de  la  seva 
signatura fins al 31 de desembre de 2005, no essent susceptible de pròrroga per 
tàcita reconducció sinó, en tot cas, per acord exprés de les parts. 
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DESÈ.- El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a)   per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b)   Per resolució, per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 

signatàries 
c)   Per avinença de les parts signatàries 
d)   Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 

 
ONZÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes 
per l’Ajuntament de Canet de Mar i, en el cas de litigi, se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 
Així ho pacten ambdues parts que es comprometen a complir les seves mútues 
obligacions bé i fidelment, tot signant aquest document, en prova de conformitat, 
per duplicat, a la ciutat i el dia indicats a l'encapçalament. 

 
 

l’alcalde                                                                  La presidenta Creu Roja 
Maresme Centre 

 
 

Joaquim Mas i Rius                                                Ramona Planas i González 
 

Vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de la 
regidoria de benestar social, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
Creu Roja Maresme Centre per a la realització d’activitats de sensibilització, prevenció i 
assistència social” 

 
SEGON.- Autoritzat una despesa de 3.000,00 € amb càrrec a la partida 80 313 48013 
del pressupost de l’any 2005, d’acord amb l’operació de retenció de crèdit núm. 9.660. 

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

 
8.2.- CONVENI PER A LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT EN LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ. 

 
Atès que la Creu Roja és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès 
públic, que està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per les 
mateixes. 

 
Atès que entre el fins estatutaris de la Creu Roja hi figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a 
col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva  integració social, la prevenció i 
reparació de anys originats per sinistres i en general, l’exercici de tota funció social i 
humanitària, incloent la promoció de la solidaritat internacional i l’execució de projectes 
de desenvolupament amb els països més empobrits, compatible amb l’esperit de la 
institució. 

 
Atès que a l’empara del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el 
Reial Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació 
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de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la publicació dels 
Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una entitat idònia per a contribuir al 
desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 

 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja Maresme Centre existeix 
l’interès mutu de coordinar-se per a dur a terme activitats preventives i de seguretat 
ciutadana en els seus respectius camps d’actuació per tal de fer més eficaç l’atenció a 
diferents sectors de la població. 

 
Atès que a la partida 80 313 480 10 del pressupost municipal de l’any 2005 hi ha 
consignació suficient per fer front les despeses derivades del conveni que es vol 
subscriure. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
la Creu Roja Maresme Centre per a la promoció del voluntariat en la realització 
d’activitats de prevenció a l’any 2005, el contingut del qual és el següent: 

 
 
 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ASSEMBLEA COMARCAL  DE LA CREU ROJA MARESME CENTRE  PER A 
LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT EN LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ A L’ANY 2005. 

 
 

A la ciutat de Canet de Mar,         de novembre de 2005 
 
 

R E U N I T S 
 

D'una part el Sr. Joaquim Mas Rius  en la seva qualitat d'alcalde de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 

 
De l'altra la Sra. Ramona Planas i Gonzàlez,  en la seva qualitat de Presidenta de 
l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme Centre. 

 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar- 
se, i de comú acord 

 
 

E X P O S E N 
 

Primer: En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei 
8/1.987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen, entre les 
tècniques de participació ciutadana, que el deure de les Corporacions Locals és 
afavorir el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels interessos 
generals o sectorials dels veïns. 

 
Segon: Que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals 
hauran de facilitar la utilització de mitjans públics i l'accés a ajudes econòmiques 
per a la realització de les activitats d'aquestes entitats. 

 
Tercer: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres i en general, 
l’exercici de tota funció social i humanitària, incloent la promoció de la solidaritat 
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internacional i l’execució de projectes de desenvolupament amb els països més 
empobrits, compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els principis 
d’Humanitat,   Imparcialitat,   Neutralitat,   Independència,   Voluntariat,   Unitat   i 
Universalitat. 

 
Quart: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva 
modificació en el Reial Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les 
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es 
disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat 
idònia per a contribuir al desenvolupament de la política social de les Corporacions 
Locals. 

 
Cinquè: Que a l’emparament del RD 474/1987 de 27 de novembre, sobre 
actualització de les normes d’ordenació de la Creu Roja i dels estatuts de la 
mateixa, aprovats pel Consell de Ministres del Consell d’Europa, sobre el treball 
voluntari en activitats socials, la Creu Roja és una entitat idònia per a contribuir al 
desenvolupament de la  política de seguretat, prevenció, salvament, socorrisme i 
reparació de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Sisè: Que entre l'Ajuntament Canet de Mar, i l'Assemblea Comarcal de la Creu 
Roja Maresme Centre existeix l'interès mutu de coordinar-se per dur a terme 
activitats preventives i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps 
d'actuació per tal  de fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població. 

 
Setè: Que la Creu Roja està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar en totes les competències que aquest té en referència a la Llei 4/97, de 20 
de maig, de Protecció Civil de Catalunya, activant-se sempre que el Pla de 
Protecció Civil o els Plans d’actuació concrets s’activin en situacions de risc o 
calamitat, tal com incendis, nevades, inundacions, etc., així com establir els 
mecanismes d’acolliment de voluntariat i recursos per a èpoques de fred, per a 
totes les persones sense sostre que es trobin al municipi de Canet de Mar. 

 
Vuitè: La Creu Roja participarà i col·laborarà en aquelles campanyes i programes 
de prevenció d’accidents realitzades dins l’àmbit de la protecció civil o l’educació 
vial 

 
Novè: La Creu Roja està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar en la cobertura dels serveis preventius terrestres, activacions dels plans 
d’emergència municipals, campanyes de prevenció d’accidents i col·laboració en la 
programació d’educació vial a les escoles. 

 
Havent, doncs, arribat de comú acord a establir les condicions que hauran de regir 
el conveni entre les dues parts, i a l’empara dels art. 224.226-1 i concordats de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, subscriuen el present a tenor dels 
següents 

 
 

P A C T E S 
 
 

Primer: Es objecte del present concert el foment i promoció d'activitats a realitzar 
per l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme com a complementàries de 
les competències pròpies locals; i a tal efecte l'Ajuntament  atorgarà una ajuda de 
contingut econòmic per a contribuir al finançament de les seves estructures i 
personal necessari per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a 
través de Voluntariat. 
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Segon: L’Assemblea Comarcal del Maresme Centre es compromet a la realització 
de les següents activitats: 

 
1.Realitzar una campanya publicitària per a la captació de voluntaris i realitzar el 

seu enquadrament com a voluntaris de la Creu Roja. 
 

2.Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar 
correctament les tasques i projectes acordats. 

 
3.Fomentar  la  promoció  d’activitats  de  protecció  civil  que realitza  l'Assemblea 

Local de la Creu Roja, bàsicament a través de voluntariat, com a 
complementàries de les competències pròpies locals. 

 
4.Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats: 

 
• Donar   cobertura   preventiva   als   actes   en   esdeveniments   socials, 

esportius i culturals, que    l'Ajuntament i la Creu Roja valorin 
conjuntament, sempre que la demanda del servei es realitzi amb 
l’antelació suficient de 15 dies. S’establirà una relació de serveis a 
realitzar inclosa en aquests conveni amb la seva corresponent dotació 
econòmica. 

 
• Participar,  dins  els  Plans  d’emergència  municipal,  en  l’articulació  de 

mecanismes d’intervenció i localització de recursos logístics i sanitaris, 
com a suport als recursos municipals. 

 
• Desenvolupar accions de conscienciació de la població i de reducció de 

la vulnerabilitat en situació de catàstrofes i emergències sanitàries. 
 

• Trasllat gratuït en ambulància a gent sense recursos o que no disposin 
d’assegurança d’assistència social, amb personal voluntari, i que es 
realitzarà sempre i quan la Creu Roja tingui disponibilitat de fer-ho. 

 
• Atenció  a  les  demandes  socials  que  conjuntament  s’acordin  amb  la 

Regidoria de Salut o de Seguretat, prèvia sol·licitud presentada per 
l’Ajuntament. 

 
• Qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui desenvolupar 

de mutu acord amb l’Ajuntament. 
 

Tercer: L'Ajuntament Canet de Mar es compromet a: 
 

1.-  Aportar a  l'Assemblea  Comarcal  de  Creu  Roja  Maresme  Centre una 
subvenció total de 3.000€ d'acord amb la següent distribució: 

 
• Finançament  de les despeses de contractació d’un tècnic coordinador dels 

diferents  projectes concertats. 
 

• Finançament de les despeses produïdes per les activitats que es realitzin en 
els diferents projectes. 

 
2.- Col·laborar en les tasques formatives del Voluntariat de la Creu Roja, pel que fa 
a la temàtica que determinen els diferents projectes. 
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Quart: A partir de la signatura d'aquest acord l'Ajuntament  de Canet de Mar  i 
l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme realitzaran un programa de treball 
que desenvolupi els aspectes generals dels projectes a portar a terme. 

 
Cinquè: L'Ajuntament Canet de Mar i l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja 
Maresme vetllaran pel bon funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest 
conveni. Per a tal fi constituiran, si s’escau, una comissió de seguiment . 

 
Sisè: La vigència del present conveni serà des del moment de la seva signatura 
fins al 31 de desembre del 2005, i prorrogable anualment per acord exprés 
d’ambdues parts, llevat que sigui denunciat per qualsevol de les parts amb un 
preavís de 2 mesos. 

 
 

Així ho pacten ambdues parts, que es comprometen a complir les seves mútues 
obligacions bé i fidelment, tot signant aquest document, en prova de conformitat, 
per duplicat, a la ciutat i al dia indicats a l'encapçalament. 

 
 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR                 CREU ROJA MARESME CENTRE 
 
 
 

Sr. Joaquim Mas Rius                                            Sra. Ramona Planas i Gonzàlez 
 
 

Vist  l’expedient  administratiu  de  referència,  de  conformitat  amb  la  regidoria  de 
benestar social s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
Creu  Roja  Maresme  Centre  per  a  la  promoció  del  voluntariat  en  la  realització 
d’activitats de prevenció a l’any 2005” 

 
SEGON.- Autoritzat una despesa de 3.000,00 € amb càrrec a la partida 80 313 48010 
del pressupost de l’any 2005, d’acord amb l’operació de retenció de crèdit núm. 6.368. 

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

 
9.- ACCEPTACIÓ AJUT DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS I SERVEIS DE LA XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 
ANY 2005. 

 
Atès  que  l’Ajuntament de  Canet  de  Mar  s’ha  adherit  al  Protocol  General  Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 (en endavant “Protocol General”). 

 
Atès que el Protocol General va ser aprovat pel ple de la Diputació de Barcelona en 
sessió de 29 de gener de 2004, sent un instrument dels que s’esmenten, entre d’altres, 
a l’article 125.2 c) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
Atès  que  al  BOP  núm.  60,  d’11  de  març  de  2005  es  van  aprovar  les  Bases 
Específiques i la Convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts per a activitats i 
serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2005. 
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 13 d’abril de 2005, com a integrant del 
Pacte Territorial del Maresme, en el marc de la convocatòria de Pactes Territorials 
2005 de la Diputació de Barcelona, va sol·licitar cofinançament per al 
desenvolupament d’activitats i serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat any 
2005. 

 
Atès que en data 28 de juliol de 2005 l’Ajuntament de Canet de Mar va rebre la 
comunicació corresponent  a  l’atorgament  d’ajuts  per  a  la  realització  d’activitats  i 
serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, de conformitat amb la proposta de la 
regidoria de promoció econòmica, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER:  Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, de 6.500€ per a la realització 
d’activitats i serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2005 següents: 

 
ACCIONS COFINANÇAMENT DIBA 

 
- PROMOCIÓ DE LA DONA: TALLERS INFORMÀTICS ..................3.000€ 
- TALLER D’AUTOOCUPACIÓ PER A EMPRENEDORS.................3.000€ 
- JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ EN LA PREVENCIÓ 

DE RISCOS LABORALS...................................................................500€ 
 

SEGON:  Assumir el compromís de procedir a executar les accions cofinançades amb 
l’ajut atorgat en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 

 
TERCER: Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris en relació al present acord. 

 

 
 

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

 
El secretari                                                                                      L’alcalde 

 
 
 
 

Marcel.lí Pons i Duat                                                                      Joaquim Mas i Rius 


