
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 DE FEBRER DE 2011 

 
 
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: 10.05 hores 
Hora que acaba: 12.000 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
  
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 10.01.11 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Incoació expedient d’atorgament de les autorització per a l’explotació del 

servei de temporada a les platges de Canet de Mar per als anys 2011-2015 
4) Aprovació sol·licitud de pròrroga adjudicació de l’actuació número 2010/525 

anomenada Reforma i millora de la biblioteca municipal 
5) Incoació expedient contractació servei prevenció i salvament platges 
6) Aprovació memòria valorada obres reparació menor bar pavelló 



 
 

7) Aprovació pagament Suara Serveis de les quotes dels infants de 0 a 3 anys 
en situació desfavorida a la llar d’infants el Palauet 

8) Aprovació bases específiques locutor ràdio 
9) Relació de decrets des del dia 31 de gener fins al dia 4 de febrer de 2011 
10) Precs i preguntes 
 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 10.02.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 10 de febrer 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, per unanimitat, se n’acorda l’aprovació, amb les modificacions 
següents en el punt número 10 de l’ordre del dia: 
 
A la pàgina 44, on diu: 
 
I de l’altra, la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura. 
 
Ha de dir: 
 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas Rius, alcalde de Canet de Mar. 
 
A la pàgina 46, on diu: 
 
SEGON.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, Educació i Infància i Cultura, perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords i designar-la representant 
de l’Ajuntament en tot allò que faci referència al PICEM. 
 
Ha de dir: 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, perquè pugui signar 
tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords i 
designar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura com a representant de l’Ajuntament en tot allò que 
faci referència al PICEM. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  17 de febrer de 2011, per import de 
113.751,68 €, 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 2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
gener de 2011. 



 
 

 
 
 
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 17 de febrer de 2011, per 
import de 113.751,68 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 25,49€. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011. 
 
3.- INCOACIÓ EXPEDIENT D’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS 
PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES 
DE CANET DE MAR PER ALS ANYS 2011 A 2014 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de febrer de 2011 ha 
pres entre d’altres els acords següents: 
 

“PRIMER.- Aprovar el Pla d’usos de la platja de Canet de Mar, per als anys 
2011-2014 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 als anys 2011-
2014. 
 
TERCER.- Trametre el Pla d’Usos a la Capitania Marítima Corresponent per tal 
que emeti el corresponent informe al respecte i el trameti a la Direcció General 
de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya per al seu 
coneixement.” 

 
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 Llei 22/1988, 
de 28 de juliol, de Costes (LC) i 111 del Reial Decret 1471/1989, d’1 de 
desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei de Costes 
(RLC). 
 
Atès que tant la LC com el RLC que la desenvolupa disposen que quan els 
Ajuntaments optin per explotar els serveis de temporada a través de tercers, 
hauran de garantir que en els corresponents procediments d’atorgament es 



 
 

respectin els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i 
concurrència competitiva. 
 
Atès que per tal de garantir els esmentats principis l’Ajuntament ha de seguir el 
procediment obert regulat en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic (en endavant LCSP), per a l’atorgament de les corresponents 
autoritzacions. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2011, s’ha emès informe per la secretària de 
la Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de 
conformitat amb aquest, l’òrgan competent per atorgar les autoritzacions és 
l’Alcalde. 
 
Atès que la referida competència sobre l’atorgament de les autoritzacions dels 
serveis de temporada a les platges, atribuïda en primer terme a l’alcalde, cal 
considerar, aplicant una interpretació analògica, que ha estat delegada en la 
Junta de Govern Local mitjançant Decret núm. 632/2007, de 3 juliol, quan es 
delega la competència per atorgar les llicències d’ocupació del domini públic. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert per a l’atorgament de 
les autoritzacions d’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet 
de Mar i tenint en compte allò que es disposa a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic (LCSP) modificada per la Llei 34/2010, de 5 
d’agost, al Reial decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, així com el Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no 
contradigui la LCSP i la resta de disposicions legals vigents, de conformitat amb 
la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir el procediment obert 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 als anys 2011 a 2014 
 
SEGON.- Que el plec de clàusules administratives particulars s’exposi al públic 
pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al BOP i al DOGC, per 
tal que s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
TERCER.- Incoar expedient per a l’atorgament de les autoritzacions 
d’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar per als 
anys 2011 a 2014, essent els tipus de licitació els següents: 
 
 
 
 



 
 

 
 
a) Guingueta núm. 1. 
Situació: platja del Cavaió. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 100 m2 de terrassa. 
Cànon: 17.550.- €./temporada 
 
b) Guingueta núm. 3. 
Situació: platja de Canet de Mar. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 100m2 de terrassa. 
Cànon: 7.500.- €./ temporada 
 
c) Guingueta núm. 4 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 100 m2 de terrassa. 
Cànon: 7.500.- €./ temporada 

d) Guingueta núm. 5 
Situació: Platja de Canet de Mar 
Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 100 m2 de terrassa. 
Cànon: 7.500.- €./ temporada 
 
e) zona d’hamaques i ombrel·les. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon: 8.- €/hamaca i temporada. 
 
f) zona de patins. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon: 19.- €/patí i temporada. 
 
QUART.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC i al perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar, segons allò que disposa l’art. 
126.1 de la LCSP. 
 
CINQUÈ.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient d’atorgament de les 
autoritzacions a tercers, 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 autorització municipal per a algun dels serveis 
previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap mena, 
en els termes suspensius susdits. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, 
o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació i execució del 
present acord. 
 
 
 
 



 
 

 
 
4.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ NÚM. 
2010/525 ANOMENADA “REFORMA I MILLORA DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL” 
 
Atès que mitjançant acord del Govern de la Generalitat de Catalunya núm. 
GOV/20/2010, de 16 de febrer, publicat al DOGC núm. 5574 de 24 de febrer de 
2010, es va aprovar el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 2010. 
 
Atès que dins del programa específic de dinamització i equilibri territorial s’ha 
concedit una subvenció de 69.462,49 € a l’actuació núm. 2010/525 anomenada 
“reforma i millora de la biblioteca municipal”.   
 
Atès que les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2008-2012, aprovades per Decret núm. 101/2008, de 6 de maig, del 
president de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC núm. 5129 de data 
13 de maig de 2008, disposen en la seva base tercera que els ens locals 
beneficiaris de les subvencions del PUOSC 2008-2012 hauran d’adjudicar les 
obres subvencionades en un termini màxim d’un any a comptar de l’endemà de 
la publicació al DOGC de l’aprovació del programa del PUOSC de l’anualitat 
corresponent, això és el 25 de febrer de 2011. 
 
Atès que no hi ha possibilitat material de tenir adjudicada l’esmentada actuació 
en aquest termini. 
 
Atès que l’esmentada base tercera també disposa que es podrà sol·licitar al 
director general d’Administració Local, abans de finalitzar el termini 
d’adjudicació, una pròrroga per un termini no superior a 6 mesos. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
ÚNIC.- Sol·licitar al director general d’Administració Local, de conformitat amb 
la base tercera de les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per al període 2008-2012, una pròrroga de 6 mesos per a 
l’adjudicació de l’actuació núm. 2010/525 anomenada “reforma i millora de la 
biblioteca municipal”, inclosa a l’anualitat 2010 del PUOSC  amb una subvenció 
de 69.462,49 €. 
 
5.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ I 
SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Atesa la proximitat de la propera temporada d’estiu i donat que aquest 
Ajuntament està obligat a prestar el servei de prevenció i salvament a les 
platges de la població. 
 



 
 

 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per prestar de forma 
directa aquest servei. 
 
Atès que es considera que el més adequat seria realitzar una contractació 
d’aquest servei per 2 anys, amb la possibilitat de ser prorrogat per un any més. 
 
Vista la Llei 30/2007, de 30.10, de contractes del sector públic (LCSP), i 
concretament el seu article 93.1, que prescriu que “la signatura de contractes 
per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de 
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 22 d’aquesta Llei”. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2011, s’ha emès informe per la secretària de 
la Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de 
conformitat amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte 
és aquesta Alcaldia, ja que l’import del contracte puja a 184.322,03 €, IVA 
exclòs, el qual ascendeix a la quantitat de 33.177,97 €, i per tant, no supera ni 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia 
de 6.000.000 d’euros. 
 
Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient, atribuïda en primer 
terme a l’òrgan de contractació, és susceptible de delegació, tot això de 
conformitat amb el règim general que la regula (Llei 26/2010, de 3.8, de 
procediment administratiu de Catalunya, article 8, i, pel que fa a les 
competències de l’Alcalde, Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les bases del 
règim local, article 21.3 i 23.4, i Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28.11, articles 43 a 
45). 
 
Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient de contractació, 
atribuïda a l’Alcalde per la disposició addicional segona punt 1 de la LCSP, ha 
estat delegada en la Junta de Govern Local (Decret núm. 632/2007, de 3 juliol). 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert per a l’adjudicació d’un 
contracte per a la prestació del servei de prevenció i salvament a les platges de 
Canet de Mar i tenint en compte allò que es disposa a la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) modificada per la Llei 
34/2010, de 5 d’agost, al Reial decret 817/2009, pel que es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
en tot allò que no contradigui la LCSP i la resta de disposicions legals vigents, 
de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
 



 
 

 
 
PRIMER.- Incoar expedient per a la contractació per a la prestació del servei de 
prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar, essent el tipus de licitació 
de 184.322,03 €, IVA exclòs, el qual ascendeix a la quantitat de 33.177,97 €, i 
que es publiqui el corresponent edicte al DOGC segons allò que disposa l’art. 
126.1 de la LCSP. Així mateix la licitació es publicarà al perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació, el qual 
s’adjunta a l’expedient.  
 
TERCER.- Aprovar la despesa de 217.500 € amb càrrec a les partides núm. 81 
31300 22701  i 81 31300 21400 del pressupost municipal per a l’any 2011 (RC 
núm. 306 i 305 respectivament). L’Ajuntament consignarà en el pressupost de 
cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del 
seu preu. Atesa la seva plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a 
exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
QUART.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor 
alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució 
i formalització de la present resolució. 
 
6.- APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES AL BAR DEL PAVELLÓ 
MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Atès que és intenció d’aquest Ajuntament procedir a adequar el bar del pavelló 
municipal d’esports per tal que resulti més rentable la seva explotació. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals han redactat en data febrer de 2011, 
una memòria valorada sobre les obres d’adequació al bar de l’edifici municipal 
situat al carrer Catalunya, 5 (pavelló municipal), amb un pressupost d’execució 
per contracta de 36.122,23 €. 
 
Atès que l’art. 34 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) 
disposa que per a l’execució de les sobres que tinguin la consideració de 
reparacions menors la quantia de les quals superi els 30.000 €, només 
requerirà una memòria i la documentació tècnica o administrativa necessàries 
per tal de definir, executar i valorar les obres i els treballs que exigeixin les 
reparacions. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb el que disposa 
l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat: 



 
 

 
 
 
ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada de les obres d’adequació al bar de l’edifici 
municipal situat al carrer Catalunya, 5 (pavelló municipal), redactat pels serveis 
tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracta de 36.122,23 €. 
 
7.- APROVACIÓ DE PAGAMENT A SUARA SERVEIS, SCCL DE LES 
QUOTES DELS INFANTS DE 0 A 3 ANYS EN SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA DESFAVORIDA ESCOLARITZATS A LA LLAR 
D’INFANTS EL PALAUET. Curs 2010-2011 
 
Atès que en data 08.03.2010 es va publicar al DOGC número  5582 l’Ordre 
EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les 
línies de subvencions i projectes del Departament d’Educació i les bases 
específiques dels programes que les integren, i s’obre convocatòria pública per 
a l’any 2010. 
 
Atès que l’article 2, al punt 2.2.5 estableix la línia de subvencions adreçada als 
ajuntaments: 
 

- Programa A. Subvencions per al foment i la participació en activitats 
extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 
225A  EN04) 

- Programa B.  Subvencions per a l’organització de l’activitat Escoles 
Obertes (codi 225B EN04) 

- Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en 
situacions socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04). 

- Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l’organització  del 
servei d’acollida matinal d’infants, en centres educatius sufragats amb 
fons públics de Catalunya, que imparteixen educació infantil i/o primària 
(codi 225D EN04) 

 
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en sessió ordinària de data 8 
d’abril de 2010 sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya el programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants 
per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04) i que va determinar que en 
relació a aquests ajuts s’estaria a tot allò que explicita a la convocatòria 
EDU/123/2010, d’1 de març. 
 
Vist que en data 17 de juny de 2010, la Junta de Govern Local va acordar 
examinar i aprovar les bases de la convocatòria dels ajuts per a l’escolarització 
d’infants de 0 a 3 anys a l’escola bressol municipal per al curs 2010-2011.  
 
Atès que en data 13 de setembre de 2010 la Tinència d’Alcaldia d’Educació i 
Infància va emetre el decret 753 en què proposava una llista de candidats a 



 
 

rebre els ajuts d’escolarització en llars d’infants municipals i elevava la llista a la 
consideració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.   
 
Atès que en data 29 de desembre de 2010 s’ha rebut notificació del Servei de 
Gestió de Serveis a l’Alumnat sobre la resolució de la convocatòria pública per 
a la concessió d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants, per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben en situacions 
socioeconòmiques desfavorides, per al curs 10-11. 
 
Atès que en la resolució esmentada es comunica que s’ha resolt atorgar la 
quantitat de 21.315,00€, corresponents a ajuts a 29 alumnes escolaritzats a la 
llar d’infants municipal El Palauet.  
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de gener de 
2011, va acordar acceptar la concessió d’ajuts als ajuntament titulars de llars 
d’infants per l’escolarització  de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben en 
situacions socioeconòmiques desfavorides per import de 21.315,00€ 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació, en què es constata que de les 29 
famílies beneficiàries de l’ajut,  27 continuen sent usuàries del servei ja d’ells ha 
causat baixa del centre i l’altre un cop aportat el certificat d’imputacions de 
l’Agència Tributària s’ha demostrat que supera els barems dels requisits 
econòmics establerts a les bases.  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Efectuar el pagament a Suara Cooperativa de 20.006, 69€ 
corresponents als ajuts atorgats.   
 
SEGON.- Establir que el pagament dels imports esmentats es durà a terme en 
6 mensualitats durant els mesos de febrer a juliol de 2011 per import de 
3.334,45€ 
 
TERCER.- Imputar la despesa a la partida 50 42200 48902 del pressupost  de 
2011, RC núm. 307. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a Suara Cooperativa i a la Tresoreria. 
 
8.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES I  CONVOCATÒRIA 
DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA REDACTOR-
LOCUTOR DE RÀDIO,  VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET,  PEL 
SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.  

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de gener de 2011,  va 
acordar aprovar  definitivament el pressupost General de 2011, així com la 
plantilla de personal de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet  



 
 

 
 
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 3 de febrer,  va aprovar l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2011.  
 
Atès que a la plantilla de personal laboral  de l’OOAA de Ràdio Canet, per a 
l’any 2011, hi ha vacant una plaça de redactor-locutor de ràdio,  que a més 
d’estar dotada pressupostàriament està inclosa a l’oferta pública d’ocupació 
per a aquest any. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i 
funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar i els seus  ens depenents.  
 
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. 632/2007, de 5 de juliol,  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc 
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 Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de 
redactor locutor de ràdio, a temps parcial,  per concurs oposició lliure, vacant a 
la plantilla de personal laboral de l’OOAA de Ràdio Canet i convocar el 
corresponent concurs oposició per a la cobertura d’aquesta plaça. 
 

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ, MITJANÇANT 
CONCURS OPOSICIÓ, UNA PLAÇA DE REDACTOR-LOCUTOR DE 
RÀDIO, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET 
  
Primera: Objecte  
 
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, 
mitjançant el sistema de concurs oposició,  en torn lliure, per a l’accés, d’una 
plaça del lloc de treball de redactor-locutor de ràdio, a temps parcial, amb una 
dedicació de 30 hores setmanals,  vacant a la plantilla de personal laboral 
indefinit, de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, corresponent Oferta 
pública d’ocupació d’aquest Ajuntament.  
 
L’esmentat lloc de treball es troba enquadrat en el grup C2, amb les 
retribucions i jornada de treball que corresponguin d’acord amb la Relació de 
llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar, els acords i convenis 
subscrits amb la representació del personal municipal i la legislació vigent.  



 
 

 
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les 
Bases generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig  
de 2010, i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de 
juny  de 2010.  
 
Segona: Tipus de relació  
 
El tipus de relació serà contracte laboral fix, a temps parcial 
 
Tercera: Funcions a desenvolupar  
 
Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de locutor de 
ràdio són les que corresponen d’acord amb la Relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, i que, a títol enunciatiu, són, entre d’altres:  
 

a) Coordinar els serveis informatius de l’emissora 
b) Col·laborar amb la direcció de l’emissora municipal en temes 

relacionats amb la definició del calendari, la programació 
d’informació i serveis o la formació de col·laboradors/es.  

c) Supervisar els treballs de la secció d’informatius 
d) Recopilar i difondre informació de totes les regidories i 

departaments de l’ajuntament coordinant el volum aconseguit 
existent de manera que totes les àrees de l’Ajuntament hi tinguin 
presència. 

e) Editar i presentar espais radiofònics de l’àrea d’informatius  
f) Redactar les notícies o comunicats 
g) Preveure les necessitats informatives de l’emissora 
h) Preparar i proposar companyes de divulgació d’informació de 

l’emissora 
i) I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin 

atribuïdes 
 
Quarta: Requisits dels/de les aspirants 
  
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1. de la base general 
2a, els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:  
 
a) Titulació: Estar en possessió del Graduat Escolar, Graduat en ESO, FPI o 
equivalent o qualsevol altre de nivell superior.  
b) Llengua catalana: Nivell C de la llengua catalana  o equivalent, de 
coneixements de llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català 
c) Llengua castellana: Nivell intermedi (pels/per les aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola).  
d) Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances fiscals vigents. 
Estaran exempts/es d’aquesta taxa, els/les aspirants que acreditin un grau de 
discapacitat igual al previst per la legislació estatal, els/les jubilats/des i 
els/les aspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la 
presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés.  
 
 
 
 



 
 

 
Cinquena: Forma i termini de presentació de sol·licituds  
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en 
model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la 
base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà 
de l’anunci de la convocatòria al Boletin Oficial del Estado. 
 
Sisena: Tribunal qualificador 
  
President: La secretària de l’Ajuntament 
Vocals: El coordinador de Ràdio Canet  
  La tècnica de Comunicació  
  Un representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 
Secretària: La tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament  
 
Setena: Procés selectiu  
 
El sistema selectiu serà el de concurs  oposició 
 
7.1. Fase de concurs: Valoració de mèrits  
 
En aquest apartat es valoraran els mèrits establerts a la Taula 1 de l’Annex V 
de les Bases generals.  
 
7.2. Fase d’oposició: 
 
Primera prova: Coneixement de la llengua catalana  
 
Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement gramaticals i de 
comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, 
adaptat al nivell C, d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de 
Política lingüística de la Generalitat de Catalunya.  
Aquest exercici és obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici 
serà d’Apte/a o No Apte/a.  
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o 
superior, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, 
restaran exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la 
qualificació d’Apte/a.  
 
Segona prova: Coneixement de la llengua castellana  
 
Consistirà, pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en 
la realització d’un exercici que consistirà en la redacció de un text de 100 
paraules en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb 
membres del tribunal durant el termini màxim de 10 minuts i, si s’escau, amb 
els/les assessors/es especialistes que aquest designi.  
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici 
serà d’Apte/a o No Apte/a.  
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o 
superior, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.8 de la base general 2a, 



 
 

restaran exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la 
qualificació d’Apte/a.  
 
Tercera prova: prova teòrica  
 
Consistirà en la redacció d’un dels dos temes extrets a l’atzar,  d’entre els que 
figuren a l’apartat 5è de  l’annex II de les bases genèriques. L’exercici s’haurà 
de realitzar en el termini màxim d’una hora. Aquesta prova, és eliminatòria i  
es qualificarà sobre 10, resultant no apte les notes inferiors a un 5.  
 
Quarta prova: prova pràctica  
 
Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 45 minuts, de diversos 
supòsits pràctics relacionats amb el temari específic que consta a l’annex de 
les presents bases.   
 
La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una 
puntuació mínima de 5 punts per a la seva superació.  
 
Vuitena:  Entrevista personal  
 
El tribunal, si així ho estima oportú, podrà mantenir una entrevista personal 
amb els/les aspirants, a fi de determinar i clarificar els valors professionals 
aportats que millor s’adeqüin al lloc de treball i que no hagin estat 
degudament apreciats en les fases anteriors.  
 
La puntuació màxima concedida serà de 4 punts.  
 
ANNEX I 
 
Temari específic  
 
Tema 1.- Ràdio: models, tendències actuals. Organització i programació 
Tema 2.- La ràdio municipal com a servei públic. 
Tema 3.- L’informatiu radiofònic. Característiques, preparació i locució.  
Tema 4.- L’entrevista radiofònica: objectius i tipologia d’entrevistes. 
Tema 5.- La preparació d’un col·loqui i d’un debat a la ràdio 
Tema 6.- Periodisme local: Fonts específiques per a una emissora local.  
Tema 7.- Projecte de programa informatiu radiofònic. Reporterisme per ràdio. 
Tema 8.- Comunicació i opinió. La ràdio local com a espai públic de 

comunicació social i generadora d’opinió 
Tema 9.- Noves tecnologies aplicables a la ràdio local. La ràdio digital. La 

ràdio a internet 
Tema 10.- La redacció periodística: aplicació al canal radiofònic. 
Tema 11.- La crònica periodística per a una emissora local.  Cobertura 

d’esdeveniments locals. El directe. 
Tema 12.- Canet de Mar: història, cultura, política i societat civil del municipi.  

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP 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. 
 



 
 

 
 
TERCER: Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 31 DE GENER FINS AL DIA 4 DE 
FEBRER DE 2011 
 
Núm. Data Resum Signatura 

75 31/01/2011 Targeta d'aparcament de discapacitat Cati forcano 
76 31/01/2011 Targeta d'aparcament de discapacitat Cati Forcano 
77 31/01/2011 Traspàs parada mercat setmanal Alcalde 
78 31/01/2011 Incoació expedients de trànsit Alcalde 
79 31/01/2011 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
80 31/01/2011 Aixecament suspensió obres Francesc Parera xx Cati Forcano 
81 31/01/2011 Encàrrec docència curs monitors de lleure Alcalde 
82 31/01/2011 Encàrrec docència curs skate Alcalde 
83 31/01/2011 Nomenament cap accidental de la Brigada d'Obres i 

Serveis 
Alcalde 

84 01/02/2011 Subvenció DIBA platges Alcalde 
85 01/02/2011 Ocupació via pública màquina expenedora de llet Alcalde 
86 01/02/2011 Ocupació via pública màquina infantil Alcalde 
87 01/02/2011 Assabentat centre físioteràpia Tomàs milans, 

2-4 
88 01/02/2011 Lloguer envelat Sílvia tamayo 
89 01/02/2011 Encàrrec edició catàleg Casa Museu Lluís 

Domènech i Montaner 
Alcalde 

90 01/02/2011 Adjudicació contracte subministrament armaris 
compactes arxiu 

Alcalde 

91 01/02/2011 Llicència 1a ocupació Jaume Romagosa Duran, xx Cati Forcano 
92 01/02/2011 Delegació signatura sol·licitud subvenció EACAT Alcalde 
93 01/02/2011 Contractació Sr. Manuel Blanco del Rio, com a 

arquitecte tècnic- cap de la BOiS 
Alcalde 

94 01/02/2011 Desestimació canvi horari Alcalde 
95 02/02/2011 Aplanament Ajuntament procediment judicial 

Construccions Solius 
Alcalde 

96 02/02/2011 Aprovació 4a certificació plataformes elevadores Alcalde 
97 02/02/2011 Canvi noms nínxols Cati Forcano 
98 02/02/2011 Renúncia nínxols Cati Forcano 
99 02/02/2011 Resolució recurs reposició Telefònica contra el 

decret 987/2010 
Cati Forcano 

100 02/02/2011 Manament de pagament a justificar Alcalde 
101 02/02/2011 Manament de pagament a justificar Alcalde 
102 02/02/2011 Baixa plaça mercat Alcalde 



 
 

Núm. Data Resum Signatura 
103 02/02/2011 Canvi designa advocats RCA 533/2010 B, davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
Alcalde 

104 03/02/2011 Desestiment de l'activitat de botiga de vins de la 
Rda. Dr. Anglès, xx 

Sílvia Tamayo 

105 03/02/2011 Autorització venda de petards Sílvia Tamayo 
106 04/02/2011 Llicències de gas natural Cati Forcano 
107 04/02/2011 Autorització a TV3 programa divendres Alcalde 
108 04/02/2011 Compareixença RCA 638/2010 -3 Alcalde 

 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 12.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 
 
 


