
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 DE FEBRER DE 2008 

 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 22.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Antoni Isarn Flores 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Aprovació certificació primera i única obres connexió aigües pluvials i 

residuals equipament escolar urbanització can Salat Busquets 
4. Ratificació decret de l’Alcaldia número 123/2008, de 5 de febrer de 2008 
5. Aprovació del plec de clàusules i incoació de l’expedient de contractació 

dels serveis de temporada de  la platja de l’estiu del 2008 



 

6. Acceptació de la subvenció de la diputació de Barcelona per al suport al 
disseny i l’activació de l’Oficina Local d’Habitatge 

7. Acceptació de l’ajut del servei d’ocupació de la Generalitat de Catalunya 
en el marc del Pacte territorial per l’ocupació del Maresme 

8. Aprovació oferta pública d’ocupació any 2008 
9. Aprovació de la cessió de l’ús del pavelló municipal al Club Balonmano 

Calella 
10. Incorporació de la comunicació audiovisual a les informacions 

municipals 
11. Aprovació del Pla de Cultura 2008-2011 
12. Relació de decrets des del dia 21 fins al 25 de gener de 2008 
13. Precs i preguntes 

 
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 
31 de gener de 2008 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.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 7 de febrer de 2008, per import de- 
47.648,60 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
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 7 de febrer 2008 , per import 
de 47.648,60 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 2008. 
 
3.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ PRIMERA I ÚNICA OBRES CONNEXIÓ 
AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS EQUIPAMENT ESCOLAR 
URBANITZACIÓ CAN SALAT BUSQUETS 



 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de maig de 
2007, va acordar aprovar inicialment el projecte d’obres dels col·lectors de 
pluvials i residuals pel desguàs de les escoles situades a la urbanització de Can 
Sala Busquets, redactat per l’equip EIPO, S.L. amb un pressupost d’execució 
per contracta de 108.688,94 €, IVA inclòs.  
 
Atès que l’aprovació inicial del projecte es va sotmetre a informació pública 
mitjançant anunci exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant 30 dies 
hàbils. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no es va presentar cap al·legació 
publicant-se l’aprovació definitiva al BOP núm. 155 de data 29 de juny de 2007 i 
al DOGC núm. 4925 de data 13 de juliol de 2007. 
 
Atès que la Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 11 de juliol de 
2007, va acordar incoar expedient de contractació, per procediment obert i 
mitjançant concurs, per a l’execució de les obres del col·lector de pluvials i 
residuals per al desguàs de les escoles situades a la urbanització de Can Salat 
Busquets i aprovar el plec de clàusules administratives particulars que havia de 
regir la contractació de les obres, fixant-se el tipus de licitació en 108.688,94 €, 
IVA inclòs. 
 
Atès que la Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 13 de setembre 
de 2007, va acordar adjudicar el concurs convocat per a la contractació de les 
obres del col·lector de pluvials i residuals per al desguàs de les escoles 
situades a la urbanització de Can Salat Busquets, a l’empresa RUSCALLEDA, 
S.A., pel preu de 95.177,19.- €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de clàusules administratives generals 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament  així com a l’oferta presentada pel propi 
licitador, en especial pel que fa a les millores ofertades que s’accepten. 
 
Atès que a la clàusula segona del plec de clàusules administratives particulars 
que van regir la contractació, es va preveure al seu apartat 5è que el pagament 
de l’obra s’efectuaria una vegada realitzada l’acta de recepció. 
 
Atès que l’acta de recepció es va realitzar el passat 28 de desembre de 2007 
amb la presència del contractista i el director facultatiu de l’obra, l’arquitecte 
tècnic municipal, Sr. Manuel Blanco del Río. 

 
Atès que en data 23 de gener de 2008, la direcció facultativa de les obres emet 
la certificació núm. 1 i última que constitueix la certificació final d’obra a la que 
es refereix l’article 147 TRLCAP, la qual puja un import de 89.761,32 €, IVA 
inclòs. 
 
Atès que no s’ha produït cap modificació del contracte inicialment formalitzat 
essent el cost real de l’obra inferior al pressupost d’adjudicació. 
 



 

Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a 
l’article 146 i concordants LCAP, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia de Medi Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-. Aprovar la primera i única certificació corresponent a les obres 
d’execució del col·lector de les aigües pluvials i residuals  de l’equipament 
escolar de la urbanització de Can Salat Busquets, de data 23 de gener de 2008 
i que puja un import de 89.761,32 €, IVA inclòs, que es correspon amb la 
certificació final d’obres. 
 
SEGON.- Reconèixer l’obligació del pagament d’aquesta despesa amb càrrec a 
la partida pressupostària núm. 90 44100 60000 del vigent pressupost ordinari 
per a l’any 2008. 
 
TERCER.- Declarar que el termini de garantia comença a transcórrer el dia de 
la formalització de l’acta de recepció de l’obra, això és el 23 de gener de 2008, i 
finalitzarà, per tant, el dia 23 de gener de 2009. Quinze dies abans de la 
finalització d’aquest termini la direcció facultativa haurà de redactar l’informe 
sobre l’estat de les obres al que es refereix l’article 147.3 del TRLCAP. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al contractista i a Intervenció i Tresoreria 
municipals. 
 
4.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 123/2008, DE 5 DE 
FEBRER 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 123 de data 5 de febrer d’enguany, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“Decret núm. 123/2008, de 5 de febrer de 2008 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de gener de 2008, 
va acordar aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant concurs del servei 
de manteniment i neteja dels parcs urbans, jardins i arbrat municipals de 
Canet de Mar, així com incoar corresponent expedient de contractació. 
 
Atès que s’ha observat un error de dret en la clàusula IV apartat 1 de 
l’esmentat plec, ja que on diu: 
 
“1. Els licitadors hauran de disposar de la classificació empresarial 
corresponent en el grup U, subgrup 1, categoria c...” 
 
havia de dir: 
 
“1. Els licitadors hauran de disposar de la classificació empresarial 
corresponent en el grup O, subgrup 6, categoria c...” 
 



 

Atès que l’anunci de licitació es va enviar al DOUE en data 25 de gener de 
2008, acabant-se el termini per a la presentació d’ofertes el 17 de març de 
2008. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa 
de legal aplicació, pel present  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Rectificar l’error de dret observat al plec de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir el 
concurs per a la prestació del servei de manteniment i neteja dels parcs 
urbans, jardins i arbrat municipals de Canet de Mar en el sentit que  
 
allà on diu: 
 
“1. Els licitadors hauran de disposar de la classificació empresarial 
corresponent en el grup U, subgrup 1, categoria c...” 
 
ha de dir: 
 
“1. Els licitadors hauran de disposar de la classificació empresarial 
corresponent en el grup O, subgrup 6, categoria c...” 
 
SEGON.- Disposar que el termini per a la presentació d’ofertes serà de 52 
dies naturals a comptar des del dia de la tramesa de l’anunci de rectificació 
al DOUE. 
 
TERCER.- Una vegada tramès l’anunci de rectificació al DOUE, que aquest 
es trameti al BOE i al DOGC. 
 
QUART.- Que la Junta de Govern Local ratifiqui aquesta resolució en la 
propera sessió ordinària que celebri.” 
 

De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i 
Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar en tots els seus termes el contingut del Decret de l’Alcaldia 
núm.123/2008, de data 5 de febrer de 2008, pel qual es va resoldre rectificar un 
error de dret observat al plec de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a la prestació del servei 
de manteniment i neteja dels parcs urbans, jardins i arbrat municipals de Canet 
de Mar. 
 
5.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES I INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LA PLATJA DE 
L’ESTIU DEL 2008 
 



 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 31 de gener de 2008 ha 
pres entre d’altres els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar el Pla d’usos de la platja de Canet de Mar, per a l’any 2008 
redactat per l’enginyera municipal, la Sra. Sílvia Amatller i Micola. 
 
SEGON.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, l’explotació dels serveis de temporada previstos i 
regulats en aquest Pla d’Usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2008. 
 

Atesa la necessitat i la conveniència de tramitar el procediment de licitació per a 
l’atorgament de les autoritzacions administratives per a l’explotació dels serveis 
que s’estableixen a les platges i zona marítima terrestre d’aquest terme 
municipal que no precisin instal.lacions fixes d’acord amb l’art. 75 de la Llei de 
costes i 111 del seu Reglament. 
 
Vist i trobat conforme el plec de condicions econòmico administratives que han 
de regir el concurs per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació de 
terrenys de domini públic en zona marítima terrestre per al desenvolupament 
de les activitats previstes en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a 
l’any 2008, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres i 
Via Pública, Serveis, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmico administratives particulars 
que han de regir el concurs per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació 
de terrenys de domini públic i zona marítima terrestre per al desenvolupament 
de les activitats previstes en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a 
l’any 2008. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a 
l’adjudicació d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent edicte al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient de contractació 
restarà condicionada suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions del Pla 
d’usos de temporada a la platja de Canet de Mar, que resultessin exigibles, de 
manera que, si a instància dels esmentats organismes, l’Ajuntament no pogués 
atorgar permís municipal per algun dels serveis previstos, qui en resultés 
adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap mena, en els termes suspensius 
susdits. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a 
terme totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució 
d’aquests acords. 
 
6.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER AL SUPORT AL DISSENY I L’ACTIVACIÓ DE L’OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE 



 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 8 de novembre de 2007 va prendre, entre d’altres l’acord 
d’aprovar el conveni marc a signar amb la diputació de Barcelona per al suport 
al disseny i l’activació de l’Oficina Local d’Habitatge. 
 
Atès que amb aquest acord se sol·licitava també un ajut econòmic, mitjançant 
la concessió directa d’una subvenció de 42.000 euros per dur a terme aquest 
projecte. 
 
Atès que en data 20 de desembre de 2007, el president de la diputació de 
Barcelona va dictar un decret el text íntegre del qual és el següent: 
 

 Núm. 
expedient 

2007/0010507  Codi XBMQ  

Promotor Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
Tipus 
d’expedient 

410. subvencions. Concessió directa 

Objecte Atorgament subvenció, per procediment de concessió directa, 
destinada al suport al disseny i a l’activació de l’Oficina Local 
d’Habitatge (desenvolupament Conveni marc) per l’Ajuntament 
de Canet de Mar 

Destinataris Ajuntament de Canet de Mar  NIF P-0803900J 
Núm. op. 
Comptable 

7030007440 Import total 42.000 euros 

Altres unitats 
gestores 

 Núm. acte de 
referència 

 

 
La Diputació de Barcelona (en endavant DB) ofereix als ens locals de la província 
un marc de col·laboració que abasti tots els àmbits d’actuació de la Direcció de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (DSHUA) de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge. 
 
Aquesta cooperació de la DB amb els ens locals es concreta en la prestació 
d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i econòmica en les àrees de promoció 
i gestió de l’urbanisme, l’habitatge i d’altres activitats connexes o relacionades, 
així com també en l’àrea d’intervenció en les activitats i les instal·lacions 
productives. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar es va acollir al Conveni marc (tipus), que 
regula el programa de cooperació municipal en matèria d’habitatge, urbanisme i 
activitats, endegat l’any 2006 per l’IUHAL, i va sol·licitar suport econòmic per al 
diseny i l’activació d’una Oficina Local d’Habitatge. 
 
Amb aquesta finalitat, s’ha considerat oportú subscriure un programa de treball i 
condicions d’execució (CEPT) que regeixen l’assistència que la DSHUA prestarà 
a l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’actuació a dalt esmentada. L’objecte de la 
subvenció és l’ajut en l’esforç inicial de consolidació de l’Oficina Local d’Habitatge 
i, específicament, en el desplegament i la gestió d’un catàleg de serveis locals 
d’habitatge i en l’establiment d’un model de gestió integral de serveis, que doni 
resposta a les necessitats de proximitat ciutadana i atenció directa. 



 

 
Vist que en el vigent pressupost de la DSHUA es va consignar la quantitat de 
500.000 euros per finançar despeses corrents i la quantitat de 157.375 euros per 
finançar despeses de capital, destinades a aquells ens locals que demanessin 
subscriure un conveni per al disseny i la implantació, així com per actuacions 
específiques, d’oficines locals d’habitatge. 
 
Vist que hi ha consignació suficient, d’acord amb el que es preveu a l’article 
11.1.a) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada pel Ple de 25 de novembre de 2004, i publicada al BOPB núm. 297 de 
l’11 de desembre de 2004. 
 
Atès el temps d’execució i les disponibilitats pressupostàries, es creu convenient 
la declaració de despesa plurianual, per a les despeses corrents, en base als 
imports i els exercicis següents: 
 
 Pressupost de l’any 2007 import 9.000 € 
 Pressupost de l’any 2008-02-05 import 21.000 € 

Total 30.000 € 
 

Pel que fa a les despeses de capital, l’aportació econòmica resta fixada en dotze 
mil euros (12.000 €) que anirà a ©`parrec del pressupost vigent. 
 
Vist allò que disposa l’apartat 1.1.7 de la Refosa 2/2007, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 17 de setembre de 
2007. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la resolució següent: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’atorgament d’una subvenció, per concessió directa, a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per un import de quaranta-dos mil euros (42.000 
€), destinada a finançar el suport al disseny i a l’activació de l’Oficina Local 
d’Habitatge; la distribució de dit import s’estableix de la manera següent: trenta 
mil euros (30.000 €) en concepte de despeses corrents, i dotze mil euros (12.000 
€) en concepte de despeses de capital. 
 
SEGON.- Aprovar les condicions d’execució i el programa de treball (CEPT)(, 
que s’incorpora com a annex, que regeixen la present subvenció. 
 
TERCER.- Declarar la plurianualitat de la despesa i imputar-la a les partides 
pressupostàries que tot seguit s’indiquen: 
 
Import corresponent a l’any 2007 (partida G/31000/431D0/46200) 9.000 € 
Import corresponent a l’any 2008 (partida G/31000/431D0/46200) 21.000 € 
        TOTAL 30.000 € 
 
QUART.- Aprovar i autoritzar la despesa, per l’import de dotze mil euros (12.000 
€), amb càrrec a la partida G/31000/431D0/76200 del vigent pressupost, per fer 
front a la subvenció que s’atorga. 
 



 

CINQUÈ.- En tot el no previst en la present resolució i el document annex, 
s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de la diputació de 
Barcelona i la Llei general de subvencions. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Joventut i Oficina 
d’Habitatge i Accessibilitat, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al 
suport al disseny i l’activació de l’Oficina Local d’Habitatge. 
 
7.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DEL PACTE TERRITORIAL 
PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME 
 
D’acord amb resolució TRE/2631/2007 de 30 de juliol que el Servei d’Ocupació 
de Catalunya va publicar en el DOGC núm 4955, que obria la convocatòria per 
a l’any 2007 per a la concessió  de subvencions de les accions de 
desenvolupament local mitjançant pactes territorials per a l’ocupació, el Consell 
Comarcal del Maresme, com a entitat coordinadora del Pacte Territorial per a 
l’Ocupació del Maresme, va presentar sol·licitud de subvenció per a l’any 2007 
per a la realització d’accions que s’ajustessin a les promogudes per l’esmenada 
convocatòria. 

Atès que  l’Ajuntament de  Canet de Mar, com a integrant del Pacte Territorial 
per l’Ocupació del Maresme, en el marc d’aquesta convocatòria va sol·licitar 
cofinançament per al desenvolupament d’accions de desenvolupament local. 
 
Atès que el Consell Comarcal va rebre la resolució del director del Servei 
d’Ocupació de Catalunya de 13 de desembre de 2007, d’atorgament d’una 
subvenció per al 2007 de conformitat amb la proposta de la tinència de 
l’Alcaldia d’Obres i via Pública, Serveis, Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: acceptar l’ajut del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
de 2.255,93€ per a la realització de les següents accions de desenvolupament 
local mitjançat pactes territorials per a l’ocupació que promou el Servei 
d’Ocupació de Catalunya:  
                                                                              COFINANÇAMENT    

ACCIONS GENERALITAT AJUNTAMENT 

Accions de servei a l’empresa                 2.255,93 €           2.255,94 € 

 
SEGON:  confinançar les següents actuacions amb els imports que es detallen 
a la columna “cofinançament” com a contribució al cofinançament del 
desenvolupament de els actuacions del Pacte Territorial per a l’Ocupació del 
Maresme, dins els objectius prioritzats al DOCUP de l’objectiu 2 
2000.ES.16.2.Do.004. 



 

 
TERCER: assumir el compromís de procedir a executar les accions 
confinançades amb l’ajut atorgat en la forma establerta a la normativa 
d’aplicació. 
 
QUART: facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris en relació al present acord. 
 
8.- APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2008 
 
L’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals,  estableix que les corporacions 
locals, dins el primer trimestre de cada any natural, han d’aprovar l’oferta 
pública d’ocupació un cop aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti. 
 
Vist l’informe evacuat conjuntament per l’interventor i el secretari municipals, 
que es transcriu a continuació: 
  

N’Antoni Calpe i Jordà i en Marcel·lí Pons i Duat, interventor de fons i secretari, 
respectivament, de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en 
relació amb l’oferta pública d’ocupació (OPO) de l’Ajuntament de la vila de Canet 
de Mar corresponent a l’anualitat pressupostària 2008, emeten el següent 
 
 INFORME 
 
Primer.-  L’OPO és la manera que té l’Ajuntament d’objectivar i preveure les 
seves necessitats de personal extern durant l’any, sempre i quan: 
 
a) existeixi prèvia assignació pressupostària i 
b) siguin places que no puguin ser cobertes pels efectius de personal existents. 
 
Segon.- La seva finalitat és merament informativa i, alhora, procurar 
l’objectivitat, la unitat i la transparència en els procediments de selecció de 
personal extern, recollint i publicant totes les places vacants que es consideri 
necessari cobrir durant l’anualitat pressupostària, encara que aquestes 
haguessin estat ja ofertades durant l’exercici anterior i, de forma irregular, com 
es veurà, no s’haguessin arribat a cobrir.  
 
Tercer.- L’article 18 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública (LMRFP), de naturalesa bàsica, és el que regula 
l'OPO. És per això que l’article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local (LRBRL) estableix que les corporacions locals han de 
formular la seva OPO ajustant-se a la normativa bàsica estatal. Aquell article ha 
sofert una profunda evolució, ja que inicialment l'OPO:  
 
a) l'integraven les places que no podien cobrir-se amb el personal existent. 
b) havia de contenir totes les places dotades i vacants.  
 
 Quart.- L’anterior sistema fou modificat per la Llei 4/1990, de 29 de juny, a partir 
de la qual (baldament la selecció de tot el personal, sigui funcionari o laboral, 
s'hagi de realitzar d’acord amb l’OPO, conforme a l’article 91.2 LRBRL) 



 

l’Ajuntament ja no té cap obligació d’ofertar totes les vacants, sinó únicament les 
que cregui convenients. És en aquest mateix sentit que cal interpretar l’article 25 
del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública 
(TU), quan estableix que les necessitats de recursos humans (...) poden ser 
objecte d’OPO, i és també en aquest sentit que cal interpretar l'article 7 del 
reglament estatal d’ingrés i provisió de llocs de treball, aprovat per  RD 
364/1995, de 10 de març, segons el qual l'OPO ve constituïda únicament per les 
vacants la cobertura de les quals es consideri convenient durant l’exercici. Com 
destaca la millor doctrina (per tots Miguel Sánchez Morón i Joan Mauri Majós), 
aquesta discrecionalitat adquirida reflecteix l’actual tendència a controlar el 
volum de personal i àdhuc a reduir-lo. Així, l’OPO només ha d’abastar aquelles 
vacants que es prevegin cobrir en el corresponent exercici pressupostari, si bé, 
la seva aprovació i ulterior publicació obliguen a la convocatòria de les proves 
selectives d’accés. 
 
Cinquè.- La Llei 13/1996, de 30 de desembre, d’acompanyament, feu un pas 
més i declarà innecessari realitzar un concurs previ entre els que ja ostenten la 
condició de funcionaris (provisió de llocs de treball) abans de l’aprovació de 
l’OPO.  
 
Sisè.- Les successives lleis de pressupostos han anat introduint el nou concepte 
de taxa de reposició d’efectius (TRE), amb l’assenyalament d’un coeficient 
màxim sobre l'OPO limitatiu de les places de nou ingrés i, correlativament, de les 
places susceptibles d'oferta. La Llei 2/2004, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2005, en el seu article 20 determina 
que durant l’any 2005 el nombre total de places de nou ingrés del personal del 
sector públic serà, com a màxim, igual al 100 per cent de la TRE i es 
concentraran en els sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics 
essencials. En el nostre àmbit, aquest criteri no s’aplicarà al personal de la 
Policia Local. 
 
Setè.- La Llei d’acompanyament per a l'exercici 2002 obligà a què les places 
ocupades per funcionaris interins s’haguessin d’incloure en l’OPO 
immediatament posterior a la permanència d’un any de l’interí en el seu lloc, 
sense perjudici de les possibilitats d’amortització de la plaça i amb l’única 
excepció de les places ocupades per interins en substitució de funcionaris amb 
dret a reserva de lloc de treball. L’article 20 de la LPGE per a 2005 estableix 
que, dins de l'anterior límit referit a la TRE, l’OPO inclourà tots els llocs i places 
desenvolupats per personal interí, nomenat o contractat en l’exercici anterior, 
excepte aquells sobre els que existeixi una reserva de lloc o estiguin incursos en 
processos de provisió. Amb independència del que s'acaba de dir, es podran 
convocar els llocs o places que, estant dotats pressupostàriament i inclosos en 
les relacions de llocs de treball o catàlegs, així com en les plantilles de personal 
laboral, es trobin ocupats interinament o temporal amb anterioritat a 1 de gener 
de 2002. 
 
 Vuitè.- Durant l’any 2008 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals 
i per cobrir necessitats urgents i inajornables. En qualsevol cas, aquests 
nomenaments computaran a efectes de complir el límits màxim de la taxa de 



 

reposició d’efectius en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any següent a 
què es produeixi el citat nomenament. 
  
 Novè.- La seva aprovació i publicació, de conformitat amb l’article 128.1 del text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) ha de 
tenir lloc en el termini d’un mes des de l’aprovació definitiva del pressupost i 
sempre dins del primer trimestre de cada any natural, conforme determina 
l’article 57 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat per 
Decret 214/1990, de 30 de juliol (RPSEL).  
  
Desè.- La publicació s’ha d’efectuar únicament al DOGC, conforme a l’article 
57.2 RPSEL, interpretació compatible amb l’article 5 del RD 896/1991, de 7 de 
juny, d’establiment de regles bàsiques i programes mínims en seu local.     
 
Onzè.- A mode de resum, es pot concloure el següent, respecte del marc jurídic 
actual referit a l’OPO: 
 
a) l’Ajuntament, llevat que compti amb personal interí nomenat en 
l’exercici anterior no ha de publicar obligatòriament una OPO l'any 2008.  
 
b) l’OPO no té un valor jurídic merament informatiu sinó que constitueix 
un requisit necessari del procediment de selecció de personal. 
 
c) l’OPO és un acte administratiu favorable que, baldament no crei drets, 
sí que crea legítimes expectatives que no poden deixar de satisfer-se; per tant, 
l’OPO vincula l’administració que l’aprova. 
 
d) respecte del personal laboral només cal incloure en l’OPO el de 
caràcter fix o permanent (ex. art. 18.1 RPSEL) i el personal de caràcter no 
permanent únicament quan es destini a llocs de treball reservats a personal 
laboral fix (ex. art. 19.1 i 97 RPSEL). 
 
e) el personal interí també s’ha d’incloure a l’OPO sempre i quan aquesta 
tingui lloc abans de l’inici del procediment de selecció (ex. arts. 97 RPSEL, 
disposició addicional primera del RD 896/1991, de 7 de juliol i 128.2 TRRL). 
 
f) a sensu contrario no és obligatori, per tant, incloure en l’OPO: 
 
- les places reservades a funcionaris de carrera i a personal laboral fix que, tot  
i vacants en la plantilla pressupostària, l’Ajuntament no consideri convenient 
proveir durant l’exercici, baldament es trobin cobertes per personal interí o 
laboral no permanent, amb l'excepció dels interins de la lletra a) anterior (ex arts. 
18.4 LMRFP, 25 TU i 128 TRRL). 
 
- la contractació de caràcter laboral que no es correspongui amb l’existència 
prèvia de places previstes en la relació de llocs de treball (RLT) en general (ex 
art. 20.1 RPSEL) i, en particular: 
 
- els llocs de treball de temporada amb caràcter no habitual o  per a tasques 
específiques de caràcter temporal amb jornada completa o parcial (ex art. 
16.2.d) RPSEL). 
 



 

- els llocs de treball de temporada amb caràcter habitual i amb jornada 
completa o parcial, sempre que l’entitat local no decideixi proveir-los amb 
personal de caràcter fix (ex arts. 16.2.c) i 18.3 RPSEL). 
 
- els llocs de treball de personal laboral, fix o temporal, i de personal interí que ja 
es trobessin convocats en el moment d’aprovar-se l’OPO. Aquesta regla val 
també pels funcionaris de carrera. 
 
- els nomenaments interins i els contractes laborals temporals, per efectuar 
substitucions de personal amb dret a reserva de plaça o lloc de treball, o en el 
supòsit de vacants sobrevingudes (ex art. 59.3 RPSEL). 

 
g) l'OPO s’aprova dins del primer trimestre de l’any natural, un cop 
aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti i dins del mes següent a la 
seva aprovació.  
 
h) si el pressupost s’aprova amb retard, res impedeix que l’OPO també 
s’endarrereixi més enllà del primer trimestre, sempre i quan el procés selectiu 
s’ultimi dins l’exercici pressupostari corresponent. 
 
i) la pròrroga del pressupost de l’any anterior impedeix aprovar una nova 
OPO; en canvi, és possible ampliar-la durant l’exercici prorrogat, sempre que es 
disposi de les corresponents places vacants i pressupostades.  
 
j) en tot cas la publicació de l’OPO obliga a fer la convocatòria de les 
proves corresponents dintre de l’anualitat pressupostària. 
 
k) constitueixen l’OPO les places vacants, dotades pressupostàriament, 
de funcionaris i laborals que no puguin ser cobertes amb els efectius existents i 
la cobertura de les quals es consideri convenient durant l’exercici pressupostari. 
 
l) ni les places de personal eventual ni les reservades a funcionaris amb 
habilitació de  caràcter estatal no s’han d’incorporar a l’OPO. 
 
m) la facultat de determinar les necessitats de recursos humans que no 
puguin ser cobertes amb els efectius existents constitueix una potestat 
d’organització, de naturalesa discrecional, que correspon als òrgans de govern 
de l’entitat, sense que existeixi l’obligació jurídica d’incorporar totes les places 
vacants i pressupostades a una OPO ni d’oferir-les a la provisió interna. 

 
De conformitat amb la Regidoria delegada de règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu 
aplicable i a les prioritats municipals, tal com vénen definides en virtut de les 
polítiques pròpies que es deriven de les corresponents disponibilitats i 
previsions pressupostàries i d’acord amb l’informe transcrit. 
 
SEGON.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació 
següent, amb el benentès que es modificaria en el supòsit que fossin 
formulades i ateses al.legacions en el període d’informació pública per a 
l’aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament i que aquestes 



 

al.legacions afectessin les condicions i característiques de la plantilla 
pressupostària: 

  



 

 AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
  
 FUNCIONARIS  DE CARRERA 
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de 
Administració Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic de 
Comunicació. 
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de 
Administració Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Arquitecte. 
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: Escala de 
Administració Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Arquitecte 
Tècnic.  
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: Escala de 
Administració General, subescala administratiu. Número de vacants: Dues. 
Denominació: administratiu.  
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de 
Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia local. 
Número de vacants: Una. Denominació: Sergent.   
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de 
Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia local. 
Número de vacants: Quatre. Denominació: Agent.  
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de 
Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia local. 
Número de vacants: Dues. Denominació: Agent Interí.  
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: E Classificació: Escala de 
Administració Especial, subescala Serveis Especials. Número de vacants: Una 
Denominació: Conserge CEIP. 
 
 PERSONAL LABORAL 
 
Nivell de titulació: Llicenciatura universitària. Denominació del lloc: Enginyer 
Superior. Número de vacants: Una  
 
Nivell de titulació: Diplomatura universitària. Denominació del lloc: Informàtic. 
Número de vacants: Una  
 
Nivell de titulació: Diplomatura universitària. Denominació del lloc: Tècnic 
d’esports. Número de vacants: Una  
 
Nivell de titulació: Diplomatura universitària. Denominació del lloc: Treballadora 
Social. Número de vacants: Una  



 

 
Nivell de titulació: Diplomatura universitària. Denominació del lloc: Informador 
Turístic.  Número de vacants: Una  
 
Nivell de titulació: Diplomatura universitària. Denominació del lloc: Tècnic de 
joventut. Número de vacants: Una  
 
Nivell de titulació: Batxillerat Superior. Denominació del lloc: Administratiu/va. 
Número de vacants: Dues    
 
Nivell de titulació: Graduat en ESO. Denominació del lloc: Auxiliar 
administratiu/va. Número de vacants: Dues    
 
Nivell de titulació: Graduat en ESO. Denominació del lloc: Informador ambiental. 
Número de vacants: Una    
 
Nivell de titulació: Certificat escolaritat. Denominació del lloc: Peó instal·lacions 
esportives. Número de vacants: Tres  
 
 TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 

214/1990, disposar la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el 
“Boletín Oficial del Estado” i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de l’Estat, a 
l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques 
d’ocupació de la resta de les administracions públiques i a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

 
9.- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE L’ÚS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL AL 
CLUB BALONMANO CALELLA 
 
Vist l’escrit presentat pel Club Balonmano de Calella sol·licitant autorització per 
fer ús del Pavelló Municipal d’Esports del 22 al 25 de març  per a la  celebració 
del XXVè. TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL “TROFEU CIUTAT DE 
CALELLA” 2008 i del 10 al 13 de maig  per a la celebració del XXVIIIè. 
TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL “ TROFEU COSTA DEL 
MARESME” 2008. 
 
Atès que, 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. 632/2007 de 5 de juliol, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER: Autoritzar al Club Balonmano de Calella perquè utilitzi el Pavelló 
Municipal d’Esports del 22 al 25 de març  per a la celebració del XXVè. 
TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL “TROFEU CIUTAT DE CALELLA” 
2008, el diumenge dia 23 de març de les  09:00  a  les  13:00 hores  i  de les  
15:00  a  les 22:00  hores ,dilluns dia 24 de març de les 09:00 a les 13:00 hores 
i de les 15:00 a les 20:00 hores.   



 

 
SEGON: Autoritzar el Club Balonmano  de Calella  perquè utilitzi el Pavelló  
Municipal d’Esports, el diumenge dia 11 de maig  de  les 15:00 a  les 22:00 
hores , i el dilluns dia 12 de maig de les 09:00  a  les 13:00 hores i de les  15:00 
a  les 18:00 hores,  per la celebració del XXVIIIè. TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL “TROFEU COSTA DEL MARESME” 2008. 
  
TERCER: Aprovar la liquidació de 25 € per hora corresponent a la taxa per 
utilització de les instal·lacions esportives municipals, segons es determina en 
les ordenances fiscals d’aquest any 2008. 
 
QUART: El preu de la fiança pel lloguer del Pavelló Municipal d’Esports, és de 
186,97 €, segons es determina en les Ordenances Fiscals d’aquest any 2008. 
El Club haurà de dipositar una fiança d’aquesta quantitat . I presentar una 
pòlissa d’assegurança que es faci càrrec de les lesions que es puguin 
ocasionar els participants en el torneig. 
 
10.- INCORPORACIÓ DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL A LES 
INFORMACIONS MUNICIPALS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar compta, des de fa més de cinc anys, amb un 
departament que té cura, especialment, de totes les informacions que surten a 
l’exterior, adreçades als ciutadans o als mitjans de comunicació.  Els canals que 
es fan servir són diversos: butlletí d’informació municipal, plafons al carrer, guia 
d’activitats, cartelleria diversa i web municipal. 
 
El web municipal va néixer al novembre de 2002. Des d’aleshores s’han escrit 
prop de 4.000 textos amb informació diversa de totes les àrees, equipaments i 
serveis municipals. La feina d’actualització és diària i se centra no només en la 
part de premsa, sinó també administrativa i institucional.  
 
Actualment s’està desenvolupant un nou disseny del web, per fer-lo més 
dinàmic, obert i de fàcil navegació per als usuaris. S’hi està introduint novetats, 
com el mòdul de tramitació electrònica i les notícies en format audiovisual.  
 
Atès que l’audiovisual s’ha convertit en un dels suports més usats per a la 
transmissió d’informació, l’Ajuntament de Canet de Mar ha pres la determinació 
d’incorporar-lo als canals de comunicació amb què habitualment s’informa la 
població de tot el que té a veure amb el municipi i el seu funcionament.  
 
Atès que aquest tipus d’informació no s’acaba amb la presa d’imatges, sinó que 
cal editar-les i adaptar-les a l’entorn web.   
 
Atès que calen uns coneixements especials per dur a terme aquesta tasca, que 
són específics de la comunicació audiovisual, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 



 

PRIMER.- Sol·licitar els serveis d’un estudiant de Comunicació Audiovisual que 
sigui l’encarregat de filmar les informacions que li encarreguin des de l’Àrea de 
Comunicació de l’Ajuntament i després les editi i adapti a l’entorn web.  
 
SEGON.- Satisfer les minutes econòmiques que aquest estudiant presenti 
periòdicament a l’Ajuntament durant l’any 2008, amb càrrec a la partida  41 – 
52100 - 22706  del vigent pressupost municipal.       
 
11.- APROVACIÓ DEL PLA DE CULTURA 2008-2011 
 
L’octubre de 2001 el Govern municipal encarrega un Pla Director de 
Desenvolupament Cultura. El Pla Director estableix un marc teòric que permet 
fonamentar la política cultural i queda definida per uns objectius, uns criteris 
d’intervenció i uns àmbits, programes i accions que despleguen el Pla.  
 
L’any 2004 en el si del Consell Municipal de Cultura i ratificat per la Junta de 
Govern Local s’aprova el Pla de Cultura 2004-2007, que es fonamenta en el 
mateix marc teòric i criteris d’intervenció però que renova programes i accions. 
El Pla de Cultura 2008-2011 continuarà en el nostre marc teòric i de nou es 
renoven programes i accions amb el rerafons del Pacte de Govern 2007-2011. 
 
El Pla contempla la consolidació dels recursos econòmics, materials i humans 
suficients per assolir les línies de treball proposades. Es presenta un annex que 
fa referència al calendari d’activitats programades des de l’Àrea de Cultura 
(Biblioteca P. Gual i Pujadas, Arxiu Municipal, Casa Museu Ll. Domènech i 
Montaner i Vil·la Flora) per al 2008.   
 
Atès que l’any 2007 es va iniciar una nova legislatura, la Regidoria de Cultura 
vol sotmetre aquest Pla de Cultura a l’aprovació de la Junta de Govern Local i, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
ÚNIC.-  Aprovar el Pla de Cultura 2008-2011, redactat per l’Àrea de Cultura. 
 
12.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 21 FINS AL 25 DE GENER DE 
2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
61 21.01.08 Contractació MGC Alcaldia 
62 21.01.08 Comissió Serveis MB Alcaldia 
63 21.01.08 Declarar inadmissible expedient 70189 Alcaldia 
64 21.01.08 Estimar administrativament per sentència 

penal expedient 73470 
Alcaldia 

65 21.01.08 Estimar administrativament per sentència 
penal expedient 73468 

Alcaldia 

66 21.01.08 Estimar expedient 662271 per resolució 
judicial 

Alcaldia 



 

67 21.01.08 Llicència d’obres menors Balmes xx  Òscar Figuerola 
68 21.01.08 Despeses Alcaldia 
69 22.01.08 Paralització d’una grua C/ Antoni Gaudí Òscar Figuerola 
70 22.01.08 Instal·lació pàrquing C/ Montseny, xx Sílvia Tamayo 
71 22.01.08 Llicència d’obres Salvador Esrpiu, xx Òscar Figuerola 
72 23.01.08 Imposició sanció persones físiques Alcaldia 
73 23.01.08 Imposició sanció persones jurídiques Alcaldia 
74 23.01.08 Proposta retirada  arnet de conduir 

expedient 72995 
Alcaldia 

75 23.01.08 Declarar inadmissible expedient 73722 Alcaldia 
76 23.01.08 Aprovació complement productivitat C. 

Tomàs 
Alcaldia 

77 23.01.08 Assabentat de la gestoria C/ Sant Joaquim, 
xx 

Sílvia Tamayo 

78 24.01.08 Requeriment restauració C/ Misericòrdia, 
xx 

Òscar Figuerola 

79 24.01.08 Incoació expedient sancionador C/ 
Cadillac, xx 

Òscar Figuerola 

80 24.01.08 Resolució expedient sancionaodr medi 
ambient, Via Cannetum, xx 

Sílvia Tamayo 

81 24.01.08 Incoar expedient sancionador de medi 
ambient C/ de la Font, xx 

Sílvia Tamayo 

82 25.01.08 Llicència obres C/ Romaní, xx Òscar Figuerola 
83 25.01.08 Encàrrec a LGAI informe esfondrament 

mur Odèon 
Alcaldia 

84 25.01.08 Expedient sancionador medi ambient C/ 
Canigó, xx 

Sílvia Tamayo 

85 25.01.08 Sancionador medi ambient Restaurant 
carrer de la Font, xx 

Sílvia Tamayo 

86 25.01.08 Sancionador medi ambient , Pirineus, xx Sílvia Tamayo 
87 25.01.08 Acumulació reducció de jornada YS Alcaldia 

 
13.- 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 22.00 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


