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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
10 DE MARÇ DE 2004 

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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 21.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig 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 

 
Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraixedas 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Atorgament de llicències 
3)  Propostes de despesa 
4)  Retencions de crèdit 
5)  Convocatòria 1/2004, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 

els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar 

6)  Incoació de l’expedient del concurs per a la concessió del bar del pavelló 
7)  Incoació de l’expedient del concurs per a la concessió del bar del camp de 

futbol 
8)  Examen i aprovació del conveni de col.laboració amb el Festival de música 

clàssica del Castell de Santa Florentina 
9)  Acceptació i ratificació de la proposta de noms de carrer elaborada pel Centre 

d’Estudis Canetencs (CEC) 
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10) Examen i aprovació del pla de Cultura 2004-2007 
11) Autorització d’una tirada al plat al Club de tir al plat de Canet 
12) Examen i signatura de l’acord marc del pacte territorial per a l’ocupació del 

Maresme (2004-2007) 
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 3 de 
març de 2004 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER AMPLE NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor JSG en representació dels senyors DG i JPL, 
amb la qual sol.licita llicència de divisió horitzontal al carrer Ample número xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 de novembre de 2004 el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que la divisió proposada consisteix en fer la 
divisió horitzontal de l’immoble existent en tres habitatges independents, corresponents a cada 
una de les plantes ( PB, P1 i P2). 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigents es constata que la finca on es 
troba  l’immoble  de  referència  es  troba  en  sòl  urbà  i  té  el  seu  aprofitament  limitat  pels 
paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades”, subzona 1b “carrers històrics”, clau 
1b(10), de forma que s’estableix, entre d’altres: 

 
- Alçada reguladora obligatòria del parament de façana d’11 m., equivalent a PB+2PP. 
- Usos  admesos:  residencial,  comercial,  magatzem,  oficines,  serveis,  equipaments 

excepte assistencial i funerari i garatges particulars. 
 
La divisió horitzontal proposada s’ajusta a les previsions de la Normativa vigent, per tant, 
s’informa favorablement a la sol·licitud per a fer la divisió de l’immoble del C/ Ample, xx en tres 
entitats, corresponents a un habitatge per planta.” 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

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

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

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

 
PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal al senyor JSG en representació dels 
senyors DG i JPL de la finca ubicada al carrer Ample número xx per dividir-la en tres 
finques independents. Inscrita en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, tom 171, 
llibre 14, foli 65, finca 1428. 

SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 

Superfície planta baixa 93,15 m2+ pati 
Superfície planta primera     73,43 m2+13,67 m2. terrassa 
Superfície planta segona      73,43 m2+ 9,43 m2. terrassa 

 
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent noranta-cinc euros 
amb vuitanta-un cèntims (195,81 €). 

 
2.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER ABELL BAIX, xx/ABELL, xx 

 
Vista   la   instància   presentada   per   la   senyora   JMJ   en representació d’ella 
mateixa, amb la qual sol.licita llicència de divisió horitzontal al carrer Abell Baix núm. 
xx/Abell, xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 1 de març de 2004 el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència es constata que la divisió 
horitzontal proposada consisteix en crear tres entitats independents corresponents a: 

 
- Un habitatge en planta baixa amb accés des del C/ Abell Baix, xx i el C/ Abell 
- Un garatge a la planta baixa amb accés des del C/ Abell 
- Un habitatge en planta pis i terrassa en coberta amb accés des del C/ Abell, xx 
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Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent es comprova que la finca del C/ 
Abell Baix, xx es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 
“carrers de cases alineades” , subzona 1b “ carrers històrics”, clau 1b(6). 

 
La divisió horitzontal proposada s’ajusta a les previsions de la Normativa vigent, per tant, 
s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència de referència”. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

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

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

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

 
PRIMER.-  Concedir  llicència  de  divisió  horitzontal  a  la  senyora  JMJ en 
representació d’ella mateixa, de la finca ubicada al carrer Abell Baix, 
xx/Abell, xx i convertir-la en tres finques independents. Inscrita en el Registre de la 
Propietat d’Arenys de Mar, tom 326, llibre 26, foli 70, finca 2178. 

 
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 

 
• Un habitatge en planta baixa amb accés des del carrer Abell Baix, xx/Abell, xx. 
• Un garatge a la planta baixa amb accés des del carrer Abell xx. 
• Un habitatge en planta pis i terrassa en coberta amb accés des del c/Abell, xx 

 
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent noranta-cinc euros 
amb vuitanta-un cèntims (195,81 €). 

 
2.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER MAS MUNÍ NUM. xx 

 
Vista la instància presentada per la senyora MMF en representació d’ella mateixa amb 
la qual sol.licita llicència de divisió horitzontal de la finca ubicada al carrer Mas Muní, 
xx. 
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Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 1 de març de 2004 el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que la divisió horitzontal proposada 
consisteix en crear dues entitats independents corresponents a: 

 
- Un habitatge en planta baixa i planta primera i la terrassa de coberta que dóna façana 

principal. 
- Un habitatge en planta segona i la terrassa i el rentador de la part posterior de la planta 

coberta. 
 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigents es comprova que la finca de 
referència es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 
“ordenacions en banda”, subzona 2a “ordenacions amb pati” 

 
La proposta de divisió horitzontal s’ajusta a les previsions de les Normes, per tant, s’informa 
favorablement a la sol.licitud.” 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

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

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

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

 
PRIMER.-  Concedir  llicència  de  divisió  horitzontal  a  la  senyora  MMF en 
representació d’ella mateixa, de la finca ubicada al carrer Mas Muní, xx i convertir-la en 
dues finques independents. Inscrita en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, 
tom 1356, llibre 102, foli 76, finca 4184. 

 
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 

 
• Un habitatge en planta baixa i planta primera i la terrassa de coberta que dóna 

façana principal. 
• Un habitatge en planta segona i la terrassa i el rentador de la part posterior de 

la planta coberta. 
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TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent trenta euros amb 
cinquanta-quatre cèntims (130,54 €). 

 
2.4.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER ESGLÉSIA, xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor OGF en representació d’ell mateix amb la qual 
sol.licita llicència de divisió horitzontal de la finca ubicada al carrer Església, xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 2 de febrer de 2004 el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència, es comprova que es 
proposa fer la divisió horitzontal de l’edifici situat al C/ església núm. xx en dues unitat 
registrals que corresponen, per una banda, a la planta baixa destinada a local comercial i a per 
l’altra, a la planta primera, segona i coberta, destinades a habitatge unifamiliar. 

 
La divisió horitzontal proposada s’ajusta a les previsions de la Normativa vigent, per tant, 
s’informa favorablement a la sol·licitud esmentada.” 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

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

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

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

 
PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal al senyor OGF en representació d’ell 
mateix, de la finca ubicada al carrer Esglèsia, xx i convertir-la en dues finques 
independents. Inscrita en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, tom 1347, 
llibre 101, foli 193, finca 854. 

 
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 

 
• La planta baixa destinada a local comercial. 
• Planta primera, segona i coberta destinades a habitatge unifamiliar. 
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TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent trenta euros amb 
cinquanta-quatre cèntims (130,54 €). 

 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES. RELACIÓ 10-03-2004 

 
Vista la relació de despeses  de data 10 de març de 2004, per import de 13.368,14 
EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
Atès  que  totes  aquestes  despeses  tenen  consignació  suficient  a  nivell  de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost any 2004, pròrroga del 2003, aprovat per 
D.A. de data 31-12-03. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 166 i concordants de la Llei 39/1988 de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 10 de març de 2004, per import 
de 13.368,14 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 2004, pròrroga del 
2003. 

 
4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
1176 al 1207 de la relació núm. 8 de l’Ajuntament de Canet, segons la relació adjunta. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les partides pressupostàries de l’ens per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 
prorrogat de l’exercici 2003 per a l’exercici 2004, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 8/2004, que s’acompanya 
amb càrrec al pressupost general de la corporació, per import de 15.293,67 €. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquest acord. 
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5.- CONVOCATÒRIA 1/2004, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE 
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, 
ESPORTIU, DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE 
ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 de novembre de 1999, va acordar 
aprovar inicialment les “bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions 
de l’Ajuntament de Canet de Mar”. 

 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria de 
les subvencions durant el primer trimestre de l’any, on s’establirà els crèdits 
pressupostaris existents per a les subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa 
específica que resulti d’aplicació. 

 
Atès que en data 18 de febrer de 2004, ha entrat en vigor la nova Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, a la qual s’adapta ja la convocatòria de 
subvencions que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern local. 

 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 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 
als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS) aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC: Aprovar la convocatòria 1/2004, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
per a l’exercici 2004 i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu articulat. Les 
entitats interessades en acollir-se a aquesta convocatòria hauran de presentar a les 
oficines municipals, abans del dia  31 de març de 2004 la sol·licitud i la documentació 
prevista a l’article 3 de la convocatòria. 

 
6.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS 
PRIVATIU DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR UBICAT AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL D’ESPORTS 

 
Atès que en el pavelló municipal d’esports existeix el servei de bar el qual no pot 
explotar directament aquesta corporació. 

 
Atès   que   interessa   a   aquesta   corporació   que   l’esmentat   servei   estigui   en 
funcionament, fent-se necessària la seva concessió demanial. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa a la 
normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Incoar expedient de contractació mitjançant pel procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al camp de 
futbol municipal, de conformitat amb les clàusules administratives que s’aproven 
mitjançant aquest acord. 

 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir 
aquesta contractació. De conformitat amb l’establert a la normativa vigent, s’anunciarà 
simultàniament el concurs a què fa referència. 

 
TERCER.- 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 
del present acord. 

 
7.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS 
PRIVATIU DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR UBICAT AL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL 

 
Atès que en el camp de futbol municipal existeix el servei de bar el qual no pot explotar 
directament aquesta corporació. 

 
Atès   que   interessa   a   aquesta   corporació   que   l’esmentat   servei   estigui   en 
funcionament, fent-se necessària la seva concessió demanial. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa a la 
normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació mitjançant pel procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al pavelló 
municipal d’esports, de conformitat amb les clàusules administratives que s’aproven 
mitjançant aquest acord. 

 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir 
aquesta contractació. De conformitat amb l’establert a la normativa vigent, s’anunciarà 
simultàniament el concurs a què fa referència. 

 
TERCER.- 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 
del present acord. 

 
8.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA DEL CASTELL DE SANTA FLORENTINA 

 
Atès que el Castell de Santa Florentina està catalogat com un Bé Cultural d’Interès 
Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el Catàleg de 
Monuments i Conjunts Histórico-artístics de Catalunya. 
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de patrimoni cultural 
català  (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per fomentar l’accés de 
tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
que és. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès a seguir col·laborant per a la 
consolidació del Festival de Música Clàssica del Castell de Santa Florentina, el director 
del qual és el Sr. Carlos Harttman. 

 
Atès que l’article 7.2.a) de les bases reguladores de la concessió de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix que les 
subvencions podran concedir-se directament quan estiguin previstes en les pressupost 
de l’exercici i que es canalitzaran mitjançant convenis de col·laboració. 

 
Atès que a la partida 48903 111 10 del vigent pressupost per a l’any 2004, hi ha 
prevista una consignació pressupostària de 9.015,18 € per subvencionar els concerts 
al castell de Santa Florentina. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el contingut del qual és el següent:: 

 
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  AMB  EL  FESTIVAL  DE  MÚSICA  CLÀSSICA  DEL 
CASTELL DE SANTA FLORENTINA 

 
A Canet de Mar, a                     de                     de 2004 

 
REUNITS 

 
D’una part Joaquim Mas i Rius, alcalde-president de l’Ajuntament de Canet de Mar, actuant en 
nom i representació del mateix, i assistit pel secretari, Marcel·lí Pons i Duat, que dóna fe de 
l’acte. 

 
De l’altra part el Sr. Carlos Hartman, amb NIF núm.                                com    a    director    del 
Festival de Música Clàssica del Castell de Sant Florentina. 

 
Es reconeixent mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i 

 
EXPOSEN 

 
Primer.-  Que  el  Castell  de  Santa  Florentina  està  catalogat  com  un  Bé  Cultural  d’Interès 
Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el Catàleg de Monuments 
i Conjunts Histórico-artístics de Catalunya. 

 
Segon.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de Patrimoni Cultural 
Català  (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per fomentar l’accés de tots els 
ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé Cultural d’Interès Nacional que és. 
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Tercer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en seguir col·laborant per a la 
consolidació del Festival de Música Clàssica del Castell de Sant a Florentina, el director del 
qual és el Sr. Carlos Harttman. 

 
Que, per tant, convenen el present contracte i a tal efecte estableixen els següents 

 
PACTES 

 
Primer.- El castell de Santa Florentina, es compromet a facilitar l’accés dels grups organitzats 
entorn a la Passejada històrica per Canet, prevista pel 3 de juliol de 2004 de les 20h a les 23h., 
amb accés al jardí, al pati d’armes i la sala gran de forma gratuïta. 

 
Segon.- El senyor Carlos Hartman com a director del Festival de Música Clàssica del Castell de 

Santa Florentina es compromet a: 
a. Oferir 50 entrades per concert del Cicle de Concerts de Música Clàssica del Castell 

amb un 10% de descompte a adquirir a Vil·la Flora entre l’1 i el 30 de juny per les 
persones de Canet. 

b. 6 entrades per concert a la zona de públic. 
c. 4 entrades per concert a la zona reservada. 
d. Fer constar l’Ajuntament com a patrocinador dels concerts 

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

a.  Donar el suport econòmic que s’instrumentarà a través de les corrents bases 
d’atorgament de subvencions. 

b.   Donar el següent suport logístic per a la realització del Festival: 
- Aplanar i regar la riera zona de pàrking. Repetir aquesta operació cada dos 

setmanes. 
- Passar la màquina petita per allisar l’accés des de la riera fins al pati 

d’armes. Repetir aquesta operació cada cop que plogui. 
- Repartir  la  publicitat  als  Ajuntaments  de  la  comarca  que  proporcioni 

l’organització del festival. 
- Impressió de 2000 programes específics de cada concert. 
- Repartiment dels 2000 programes en punts clau de la ciutat, equipaments 

culturals, llibreries, fleques, farmàcies, bars, etc. 
 
Quart.- Termini: s’estableix el termini d’un any. 

 
Cinquè.-  Danys  a  terceres  persones:  L’Ajuntament  és  responsable  dels  danys  causats  a 
terceres persones o a coses derivats de la Passejada històrica per Canet, prevista pel dia 3 de 
juliol de 2004, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar. Per això té contractada una 
assegurança que cobreix el risc de responsabilitat civil. 

 
L’alcalde                                                                                       El director del Festival 

 
 
El secretari 

 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Festival del Castell de 
Santa Florentina. 

 
SEGON: Aprovar la despesa de 9.015,18 € amb càrrec a la partida 48903 111 10 del 
vigent pressupost municipal per a l’any 2004. 

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

 
9.- ACCEPTAR I RATIFICAR LA PROPOSTA DE NOMS DE CARRER ELABORADA 
PEL CENTRE D’ESTUDIS CANETENCS (CEC) 

 
Atès que el Centre d’Estudis Canetencs va rebre l’encàrrec el desembre de 2002 
d’estudiar les diferents propostes de ciutadans per anomenar carrers i places de la 
nostra vila que rebia l’equip de govern. 

 
Atès que la trajectòria d’estudi del patrimoni i la història local del Centre d’Estudis 
Canetencs avala les seves propostes envers a la revisió del nomenclàtor de la nostra 
ciutat i en base a l’informe que han elaborat per a la tria d’aquests noms, el contingut 
del qual és el següent: 

 
“ Parc Raimon Bonal: per la manera de ser d’en Raimon Bonal, on es destacava el 
seu esforç d’integració dels nouvinguts dins de l’entramat social,és molt adequat que 
estigui situat a la zona propera on ell vivia, on ara hi ha el creixement més fort del 
poble, a Can Salat-Busquets, i per l’esperit de servei social i la seva implicació en les 
activitats socials. 

 
C/ Maria Saus: pedagoga que va destacar per la seva tasca dedicada totalment a la 
docència a Canet amb el sistema Montessori. Destacà per les seves conviccions 
democràtiques  i  catalanistes.  Fou  represaliada,  empresonada  i  perseguida  a  ala 
Guerra civil. Més tard, va fer una acadèmia particular on va seguir ensenyant las línia 
pedagògica Montessori. 

 
C/ M. Dolors Viñas: Pedagoga. Nascuda a Cornudella de Montsant. Va fer classes 
durant la república i va seguir fent-ne a la postguerra utilitzant sempre el català com a 
llengua de comunicació. Coneguda com a Donya Lola. 

 
Rial de Can Goday: s’anomena així perquè aquest rial arribava a la terrisseria de la 
il.lustre família de can Goday. Nissaga de terrissers, navegants, capellans i poetes. 

 
C/ Mn. Marià Martínez: Nascut i mort a Canet. Capellà custodi del Santuari de la Mare 
de Déu de la Misericòrdia. Creador de la nova iconografia de la Mare de Déu amb els 
braços oberts. Dissenyador de tots els símbols marians d’inspiració marinera. Nissaga 
canetenca de pare i avi cirurgià.” 
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De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Acceptar i ratificar la proposta de noms de carrer presentada pel CEC, el 
text de la qual és la següent: 

 
a) Parc que quedarà entre la ronda Dr. Anglès i el carrer  Ausias Marc: Parc Raimon 
Bonal. 

 
b) Carrers que queden al marge dret de la riera a partir del Dr. Manresa: 
C/ Maria Saus i Teixidó 
C/ Carles Carqués i Martí 
C/ Dolors Viñas 
C/ Mn. Marià Martínez 

 
c) El carrer que segons els plànols, correspon a la continuació del c/Salvador Espriu, 
Rial de Can Goday, que és el seu topònim original. 

 
SEGON.- Notificar a les famílies dels interessats l’adopció d’aquests topònims per als 
carrers de Canet. 

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

 
10.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL PLA DE CULTURA 2004-2007 

 
Atès que Canet de Mar ha iniciat un procés de planificació estratègica a l’entorn del 
paper de la cultura en el nostre municipi i des de l’Ajuntament posem de manifest el 
convenciment cada vegada més ferm del paper central que té la cultura en el conjunt 
de  les  polítiques  estructurals, com  element  vertebrador del  nostre  poble,  com  a 
garantia de convivència i de cohesió social, econòmica i cultural. 

 
Atès que és fefaent la necessitat de disposar i utilitzar eines de planificació per orientar 
el futur dels nostres serveis, equipaments i línies de treball a mitjà i llarg termini per 
explotar tota la seva potencialitat. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va elaborar un Pla de futur que presentà 
públicament el març del 2001. Igualment, es va realitzar una enquesta de satisfacció 
sobre els serveis municipals, i entre ells els culturals que es va considerar en procés 
d’elaboració del Pla de Futur. El Pacte de Govern actual es va signar a partir de la 
base del Pla de Futur. Per tant, d’acord amb les línies estratègiques del Pla de Futur, 
d’acord amb el Pacte de Govern, d’acord amb el projecte cultural iniciat el 2001, 
s’estructura aquest Pla de Cultura per al 2004 –2007. 

 
Atès que d’acord amb l’article 1 dels estatuts del Consell Municipal de Cultura de 
Canet de Mar (CMC) aquest és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i sectorial, que 
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té com a finalitat l’assessorament, la informació, la col·laboració i la participació 
ciutadanes en la gestió i planificació de la política cultural a Canet de Mar. 

 
Atès que el Pla de Cultura 2004-2007 ha estat presentat en el si del plenari del CMC 
del passat 25 d’octubre i ha quedat aprovat definitivament en el plenari del 7 de febrer 
d’enguany sense haver rebut cap esmena ni al·legació. 

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

 
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell Municipal de Cultura pel qual s’aprova el pla de 
Cultura 2004-2007 el text del qual es reprodueix en l’annex 1 d’aquest acord. 

 
SEGON.- Aprovar els projectes i programes per al 2004 que concreten el Pla de 
Cultura per aquest període. 

 
ANNEX 1: 

 
PLA DE CULTURA 

2004 – 2007 
 
Canet de Mar ha iniciat un procés de planificació estratègica a l’entorn del paper de la cultura 
en el nostre municipi. D’aquesta manera des de l’Ajuntament posem de manifest el 
convenciment cada vegada més ferm del paper central que té la cultura en el conjunt de les 
polítiques  estructurals,  com  element  vertebrador  del  nostre  poble,  com  a  garantia  de 
convivència i de cohesió social, econòmica i cultural. 

 
A més, aquest Pla fa fefaent la necessitat de disposar i utilitzar eines de planificació per orientar 
el futur dels nostres serveis, equipaments i línies de treball a mitjà i llarg termini per explotar 
tota la seva potencialitat. 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar va elaborar un Pla de futur que presentà públicament el març 
del 2001. Igualment, es va realitzar una enquesta de satisfacció sobre els serveis municipals, i 
entre ells els culturals que es va considerar en procés d’elaboració del Pla de Futur. El Pacte 
de Govern actual es va signar a partir de la base del Pla de Futur. Per tant, 

 
d’acord amb les línies estratègiques del Pla de Futur, 
d’acord amb el Pacte de Govern, 
d’acord amb el projecte cultural iniciat el 2001, 

 
s’estructura aquest Avantprojecte de Pla de Cultura per al 2004 –2007. 

 
1.1. El Pla de Futur: aspectes relacionats amb la cultura 

 
Aspectes relacionats amb l’Àrea de Cultura descrits en el Pla de Futur 
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…/… 

Línia Estratègica 1 
Incrementar la qualitat de vida dels canetencs i afavorir la seva integració i 

cohesió social: 

1.2. Incrementar el ventall d’ofertes socialitzadores i de lleure actiu des de tres vessants: 
esportiva, cultural i lúdica amb unes ofertes que augmentin la cohesió social entre 
canetencs i donin una millor qualitat de vida. 

• Multiplicar l’oferta d’activitats lúdiques, culturals i esportives en família i / o 
en grup. 

• Consolidar Vil·la Flora com a centre cívic, de formació permanent i de 
trobada. 

• Desenvolupar  polítiques  de  benvinguda  que  acullin  i  informin  els  nous 
residents perquè participin en la vida social del municipi. 

• Crear canals de comunicació institucional que informin regularment els 
canetencs de les ofertes de lleure i dels fets més rellevants de la vida 
municipal. 

…/… 
1.3. Multiplicar i millorar els serveis municipals adreçats a les persones, les famílies i les entitats: 

…/… 
• Crear serveis que permetin a les entitats i els col·lectius del municipi la 

difusió cultural, compartir espais, trobar-se i divertir-se: Vil·la Flora i Odèon. 
• Donar suport a les entitats en la seva programació adreçada al públic 

infantil i familiar. 
…/… 

 
 
…/… 

 
 
 
 
 

…/… 

Línia Estratègica 2 
Especialitzar-se en activitats de lleure i restauració de cap de setmana 
 
2.1. Generar una oferta lúdica i cultural atractiva 

• Endegar una política de col·laboració amb les entitats per posar en marxa 
ofertes lúdiques que permetin crear programes de turisme d’un dia i de cap 
de setmana amb una oferta lúdica, educativa i social. 

 
• Restaurar i dinamitzar l’Odèon com a equipament de marca. 

 
Línia Estratègica 3 

Recuperar i dinamitzar el centre històric 
 

Per bé que no hi ha cap referència explícita, al centre històric s’hi ubiquen els nostres 
equipaments culturals, i per tant, i de manera general, vulgues per força, el dinamisme 
dels equipaments són un pol d’atracció cap al centre. 

 
A més, el Projecte Odèon s’emmarca totalment en aquesta línia estratègica. 

 
 
 
…/… 

Línia Estratègica 4 
Consolidar i enfortir l’activitat industrial a Canet 

 
• Donar facilitats a empreses d’alt valor afegit perquè s’instal·lin a Canet. 

Aquesta línia estratègica concreta molt i està molt marcada per una idea d’indústria centrada en 
el sector secundari. Ara bé, des del punt de vista cultural, s’ha de defensar i ajudar 
l’empresa  cultural  canetenca  que  ens  aporta  una  valor  afegit  més  alt,  i  que  és 
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Comediants.  A  més,  però,  també  hem  de  pensar  en  com  afavorir  la  instal·lació 
d’empreses de la indústria cultural a Canet de Mar. 

 
Línia Estratègica 5 

Garantir que l’Ajuntament esdevingui un dels principals dinamitzadors de l’economia i la 
vida social i cultural. 

 
El Pla de Futur dóna cobertura i coincideix perfectament amb la missió i els objectius de l’Àrea de 

Cultura, i, per tant, es pot desenvolupar en perfecta harmonia en el seu marc. 
Ara bé, és cert que les estratègies i les eines que s’han utilitzat des del 2001 a l’Àrea de Cultura 

difereixen de les ordinàries de les altres àrees de govern. L’aposta decidida per la participació i 
pel potenciament de l’associacionisme amb l’objectiu de cogestionar equipaments i recursos és 
singular de les àrees de cultura i de joventut. 

En aquest sentit, és important que la cultura de la participació i el foment de l’associacionisme esdevingui 
una estratègia global per a l’Ajuntament. La participació de les persones i de les entitats és vital 
per al desenvolupament i la consecució del Pla de Futur. 

 
1.2. L’enquesta. Preguntes relacionades a Cultura. 

 
L’Equip de Govern, en el procés de reflexió per a l’elaboració del Pla de Futur, va realitzar una 
enquesta telefònica el setembre del 2002 a 387 persones majors d’edat amb quotes per sexe i 
edat amb un nivell de confiança del 95%. 
Els resultats referents directament a l’àmbit cultural són els següents: 

 
Espais de trobada per als ciutadans, les entitats, associacions: 

 
Molt ben equipat 2,3% 
Ben equipat 38.5% 
Mal equipat 37,7% 
Molt mal equipat 9,6% 
NS/NC 11.9% 

 
Equipaments Culturals 

 
Molt ben equipat 1,8% 
Ben equipat 42.6% 
Mal equipat 33.6% 
Molt mal equipat 8.5% 
NS/NC 13.4% 

 
La programació d’activitats d’oci i de temps lliure que hi ha actualment creu que és 

 
Excessiva 1% 
Correcta 48.8% 
Insuficient 37.7% 
NS/NC 12.4% 

 
Si pogués programar més activitats d’oci i de temps lliure per a la gent del poble potenciaria: 

Activitats individuals 2,3% 



17  

 
 
 
 
 
 

Activitats col·lectives i / o 
familiars 

77,8% 

M’és indiferent 16,3% 
NS/NC 3,6% 

 
Recuperat el Patrimoni Històric ha d’ésser una prioritat pel nostre poble 

 
Totalment d’acord 52,5% 
Bastant d’acord 29,2% 
Poc d’acord 12,4% 
Gens d’acord 3,1% 
NS/NC 2,8% 

 
Vil·la Flora ha de ser un Centre Cívic i un Lloc de Trobada per a la gent del poble 

 
Totalment d’acord 68.7% 
Bastant d’acord 19,6% 
Poc d’acord 3,9% 
Gens d’acord 3,1% 
NS/NC 4,7% 

 
D’aquesta enquesta se’n desprenen unes orientacions generals que ens poden ajudar a definir 
millor el projecte de l’Àrea de Cultura durant aquest mandat. 

 
2. PLA DE CULTURA 2004-2007 

 
2.1. LES BASES 

 
L’abril del 2001 s’elaborà el Pla 2001 - 20031 fruit del Pacte de Govern del març del mateix any 
i que es presentà en el marc del Consell Municipal de Cultura on s’exposaven els grans eixos 
del Pla d’actuació. Es tractava d’un document senzill però que servia de base per a l’Àrea de 
Cultura.  Posteriorment,  l’octubre  del  2001  es  va  elaborar  el  Pla  Director  de  Cultura  per 
concretar millor els objectius, els àmbits d’actuació i el propi Pla d’actuació2. 

 
Durant aquests dos primers anys s’han aconseguit iniciar molts dels projectes descrits en tots 
dos documents. Sens dubte, cal continuar treballant per consolidar i normalitzar els objectius i 
els seus àmbits d’actuació. Sumàriament, 

 
• S’ha  creat  i  funciona  el  Consell  Municipal  de  Cultura  com  a  òrgan  de  discussió, 

dinamització, participació i codecisió cultural (objectiu 1 Pla 2001 – 2003) 
• S’ha creat i funciona el Consell de Joves que proposarà idees i iniciatives que hauran de 

constituir part de la política de joventut a realitzar. (objectiu 2 Pla 2001 – 2003) Ara a 
Joventut. 

• Ens hem incorporat als circuits de música, teatre, dansa, concerts o exposicions que ja 
existeixen i n’hem promogut de nous amb la finalitat d’acostar la creació artística i cultural 
als infants, joves i adults de Canet i de les poblacions veïnes. Però sobretot, hem donat el 

 
 

1 Pla 2001 – 2003. Document lliurat el Plenari de Constitució del CMC 
2 Pla Director de Cultura. Document de 120 pàgines elaborat per la cooperativa XOU 
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suport  necessari  per  tal  que  les  entitats  puguin  desenvolupar  els  seus  objectius  que 
coincideixen amb aquest. (Objectiu 3 Pla 2001 –2003) 

• S’ha adquirit l’Odèon com a primer pas per disposar de l’espai adequat per a poder realitzar 
teatre, cinema, concerts musicals i d’altres manifestacions artístiques. (Objectiu 4 Pla 2001 
– 2003) 

• El regidor de Joventut i el Consell de Joves estan definint l’Espai Jove on aquests puguin 
desenvolupar les seves inquietuds artístiques, culturals, lúdiques i socials. (Objectiu 5 Pla 
2001 – 2003). Ara A Joventut. 

• La Sala Municipal d’exposicions és la seu del CAC i estem reflexionant com podem 
caminar cap a la cogestió (Objectius 6 Pla 2001 – 2003). 

• Facilitem tant com podem les iniciatives culturals d’entitats i de particulars i donem suport 
als nostres artistes i grups. (Objectiu 8 Pla 2001 – 2003) 

• Hem creat una estructura tècnica adequada per donar suport a les entitats, coordinar els 
equipaments existents i fomentar el cicle anual d’activitat i de difusió cultural. 

Entre els objectius que també s’estan desenvolupant hi ha: 
• Promocionar el patrimoni històrico-cultural propi. El CEC està col·laborant en la definició 

de l’Arxiu. 
• Promocionar la cultura catalana  i els seus trets més identitaris com la llengua catalana, 

que serà la llengua d’ús de relació amb els ciutadans. 
• Facilitar les expressions d’altres cultures presents a la nostra societat i integrar-les en el 

nostre patrimoni. 
 
2.2. LÍNIES DE TREBALL 

 
D’acord amb els objectius i àmbits d’actuació que hem anat desplegant i que es concreten en 
activitats i projectes en desenvolupament, per aquest mandat hem definit quatre grans línies 
d’actuació: 

 
I.          Polítiques de foment de la participació i de potenciament de l’associacionisme 
II. Millora dels equipaments actuals i creació de nous equipaments. 
III. Consolidació del cicle anual d’activitats i de difusió de la cultura. 
IV.        Consolidació dels recursos econòmics, materials i humans suficients. 

 
2.3 PROJECTES, PROGRAMES I ACTIVITATS PER A CADA LÍNIA DE TREBALL 

 
I. Polítiques  de  foment  de  la  participació  ciutadana  i  de  potenciament  de 

l’associacionisme 
 
™   Definició i reglamentació dels espais culturals propis i convenis amb els particulars: 

ƒ Envelat. Reglament d’ús i de cessió. 
ƒ Conveni d’ús amb Centre Parroquial, Comediants, Escola de Teixits (Sala d’Actes) 

i Cinema. 
ƒ Reglament cessió sales dels equipaments municipals: Sala d’Exposicions, Museu i 

Biblioteca 
™   Potenciament de l’Associacionisme 

¾  Consolidació del Consell Municipal de Cultura: Plenari i Sectorials 
¾  Consolidació de la Mostra d’entitats. Activitat transversal amb Ensenyament, Esports, 

Joventut i Serveis Socials. 
¾  Millora dels Serveis a les entitats: catàleg de serveis, model de facturació i reglament. 
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™   Reconeixement institucional a l’Agrupació de Geganters i Diables de Canet. Recuperació 

per a Canet. 
 
II. Millora dels equipaments actuals i creació de nous equipaments 

 
™   Millora i dinamització dels equipaments propis i dels serveis i activitats que ofereixen i 

programes que hi desenvolupen: 
¾  Biblioteca 

ƒ Acabament obres reparació deficiències estructurals 
ƒ Consolidar l’espai com a referent cultural de la població amb una oferta variada 

d’activitats. 
ƒ Implementar el projectes de Biblioplatja. 

¾  Sala d’Exposicions 
ƒ Relació conveniada amb CAC 
ƒ Realitzar exposicions de qualitat importades. 
ƒ Beca de dinamització. 

¾  Casa – Museu Lluís Domènech i Montaner 
ƒ Obres millora infrastructura (canvi teulada casa taller Domènech) 
ƒ Millorar-ne l’explotació. 
ƒ Aconseguir que esdevingui l’element central de la difusió de turisme cultural de 

Canet . 
¾  Arxiu Històric 

ƒ Normalització del Servei d’Arxiu. 
ƒ Nova Ubicació. 
ƒ Relació conveniada amb CEC. 
ƒ Consolidar el Premi i la Beca Raimon Bonal. 

¾  Vil·la Flora: 
ƒ Adequació de les instal·lacions: calefacció. 
ƒ Difusió i popularització de l’equipament. 
ƒ Explotació intensiva dels espais. Usos formatius, entitats, usos d’estiu… 
ƒ Aprofundiment del projecte de formació de Vil·la Flora com a centre de formació 

permanent (Escola d’Adults i UNED), d’Arts i d’Oci i per a la interculturalitat. 
ƒ Pla director (Escola Taller). 

 
™   Impulsar el Projecte Odèon: 

¾  Comissió de Seguiment: Ajuntament, ACPO, Comediants. 
¾  Rehabilitació, Finançament, Entrada en funcionament. 
¾  Definició del Model de Gestió. 

™   Donar suport decidit des de l’Ajuntament al Projecte Comediants mitjançant un conveni 
que formalitzi voluntats i compromisos recíprocs. 

 
III. Consolidació del cicle anual d’activitats i de difusió de la cultura 

 
™   Reorganització de la Comissió de Cultura Popular (popularment Festes) 

• Donar protagonisme i responsabilitat al Consell de Joves i als Joves en les festes 
populars. 

• Promoure  les  Comissions  organitzadores  de  cada  festa:  Reis,  Carnaval,  Rierada, 
Passejada, Havaneres, C Festa Major (Comissió Festa Jove i Comissió Envelat) 

• Estudiar la creació d’una comissió per impulsar les festes dels barris i adequar el format 
a la societat actual. 
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™   Activitats  Culturals.  Consolidar  el  Cicle  Anual  de Festes Populars i de Programació 

Cultural 
¾  Suport a les activitats programades i dutes a terme per les entitats relacionades amb 

les arts escèniques: 
ƒ Cinema Alternatiu, Cinema a la Fresca, Aparador d’Espectacles, Canet Obert al 

món. 
ƒ Cinema infantil i Animació Infantil 
ƒ Concurs de Teatre Amateur. 
ƒ Altres activitats puntuals de les entitats. 

¾  L’Hora del Conte. Contes per adults i activitats adreçades als adolescents. (Biblioteca) 
¾  La Conferència Mensual. 
¾  La Primavera de les Arts (Assessorament i possible conveni amb entitats) 
¾  El Cicle Anual de Festes: 

ƒ Cavalcada de reis 
ƒ Carnaval 
ƒ Aplec de la Creu 
ƒ Repercussió 
ƒ Festes d’Estiu (Festa Major i Festa Petita) 

• Rierarada 
• Havaneres 
• Passejada Nocturna 
• Pintura Golfa 

ƒ Nadal i Cap d’Any. 
¾  Canet Cançó 
¾  Programació de Sardanes 

™   Potenciar el Canet Cançó com el festival de música de Canet de Mar amb la implicació de 
les entitats. 
¾  Relació amb l’espai Odèon. Centre de Documentació de la Cançó. Concurs de Cançó 

Catalana. 
 
IV. Consolidació dels recursos econòmics, materials i humans suficients. 

 
™   Estudiar la creació de l’IMAC, un organisme autònom que englobi tots els equipament 

culturals 
¾  Es tracta de donar autonomia de gestió a una àrea que fa molta activitat i necessita que 

els ingressos que genera es puguin reinvertir per millorar la relació d’usos i costos. 
™   Definir les inversions i els Recursos Humans per al període. 

• Fins a l’elaboració definitiva del pressupost del 2004 i el Pla d’inversions del període 
2004 –2007 no es podrà concretar les intervencions possibles. 

o Odèon. Inversió Plurianual. Fons de finançament externs. 
o Vil·la Flora. Calefacció i supressió barreres arquitectòniques. 
o Biblioteca. Obres de manteniment i millora de l’espai, d’ampliació i mobiliari. 
o Museu. Canvi teulada i adquisició de peces museístiques. 
o Arxiu. Ubicació a Serveis Tècnics. Adequació espai + mobiliari 
o Envelat. Obres de millorament interior 
o Sala Municipal d’Exposicions. Millora de la instal·lació elèctrica 

• Els Recursos Humans que depenen de l’Ajuntament i de l’Àrea de Cultura es concreten 
en: Biblioteca: 3 auxiliars; Museu: directora, administrativa i conserge; Arxiu: arxivera; 



21  

 
 
 
 
 
 

Vil·la Flora: conserge; Oficina Tècnica de Cultura: tècnic i coordinadora de l’Àrea i 
directora de Vil·la Flora 

• Hi ha algunes mancances que es podrien cobrir de la manera següent: 
•    Promoure la figura de beques específiques per a la Sala d’Exposicions i Museu 
•    Contractació de personal específic temporer per a la Biblioplatja 
• D’acord amb el conveni d’espectacles realitzar contractacions específiques quan hi 

hagi activitat. Començar a treballar com si tinguéssim un teatre. 
 

PROJECTES I PROGRAMES 2004 
 
D’acord amb l’article 10 dels estatuts del CMC s’informa dels Projectes i Programes per a  l’any 
vinent i de l’estructura del pressupost del 2004. 
Igualment s’informa que la Permanent i les Sectorials seran informades del pressupost global i 
es demanarà assessorament per a la distribució interna del pressupost global per capítols 

PROJECTES 

Normalització CMC 
La Permanent i les Sectorials del CMC analitzaran les peticions de subvencions i es 
donarà prioritat a aquelles entitats que participin en les activitats proposades pel consell 
i que fomentin el contacte entre entitats. També es prioritzarà l’atorgament de recursos 
a les activitats en què hi hagi cogestió Ajuntament – Entitats. 

Projecte Odèon: 
Consolidar la Comissió de Seguiment 
Definir el Projecte mitjançant l’estudi de programació i concretar-lo amb el projecte 
executiu. 
Concretar el sistema de finançament amb aportacions externes. 
Reflexionar sobre el sistema de gestió. 

Mostra d’Entitats i Guia d’Entitats: 
Consolidar la Mostra com activitat transversal entre associacions culturals, juvenils, 
esportives, territorials i polítiques. 
Renovar la Guia d’Entitats millorant-ne la imatge. 

Millorar les infrastructures municipals: 
Vil·la Flora, Biblioteca, Arxiu, Sala d’Exposicions i Museu. 

Biblioteca 85è + 5è aniversari 
Celebració del 85è aniversari de la Biblioteca i del 5è de la nova Seu 

Formació 
Disseny d’un programa de formació adreçat a la població que abasti tots els àmbits 
d’actuació cultural per posar-lo en funcionament el curs 2004-2005. 

Agenda 21 – Fòrum 2004 
 
Canet Fil per Fil 

PROGRAMES 

Programes de suport a l’associacionisme 
 

Suport econòmic i logístic a les entitats que assumeixin la participació en el CMC i activitats 
conjuntes i les que sorgeixin de la cogestió. 
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Programes de Patrimoni i Lectura Pública: 

 
Cicle mensual de conferències (cogestió amb entitats) 
Premi i Beca Raimon Bonal. 
Normalització del Servei d’Arxiu. 
Sistema de Lectura Pública 
Servei de Biblioplatja. 
Dinamització del turisme cultural. Programa Coneixem el Modernisme. 

 
Programes d’Arts Visuals 

 
Foment de les exposicions de pintors locals associats. 
Actualització de la pinacoteca. 
Importació d’exposicions: BCN Disseny: ArtesaniaésArtesaniaés; Le Corbusier, La Promenade; 
1919 Bauhaus 1933; 

 
Programes d’Arts Escèniques: música, teatre, dansa i cinema 

 
Suport a la programació de les entitats. 
Participació a la Primavera de les Arts (assessorament Comissió Arts Escèniques) 
Consolidació del Canet Cançó +d6 (assessorament Comissió Arts Escèniques) 

 
Programes de Cultura Popular i d’Activitats de carrer 

 
Sant Jordi i Mostra d’Entitats. Consolidació de la festa popular, tradicional, pròpia i viva amb la 
participació de les entitats. 
Potenciar la consolidació de comissions específiques per a cada festa popular (cavalcada, 
carnestoltes, Sant Joan, rierada, festa major, festa petita) 
Promoure la creació d’una comissió de treball per a la recuperació de la Festa dels Barris. 
Donar suport a les activitats d’estiu iniciades el 2001: Passejada, Havaneres i Pintura Golfa. 

 
11.- AUTORITZACIÓ TIRADA AL PLAT AL CLUB DE TIR AL PLAT DE CANET 

 
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. José Arcos Ruiz, en nom i representació del Club 
de Tir al Plat de Canet de Mar, en el que sol·licita autorització per a realitzar una tirada 
al plat, el proper dia 4 de juliol dins dels actes de la Festa Major, amb la participació 
dels socis de l’entitat, en els terrenys propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
ubicats en el terme municipal de Sant Iscle de Vallalta. 

 

 
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. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER : Autoritzar al Club de Tir al Plat Canet, per a realitzar una tirada al plat el dia 
4 de juliol dins dels actes de la Festa Major. 
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SEGON: Condicionar aquesta  autorització a  la  tramitació i  obtenció, per  part  de 
l’entitat de la resta de permisos i autoritzacions d’altres administracions que siguin 
pertinents. 

 
TERCER:  Donar  compte  d’aquesta  autorització  a  l’Ajuntament  de  Sant  Iscle  de 
Vallalta, terme municipal en què estan ubicats els terrenys a utilitzar, essent potestat 
d’aquest Ajuntament, concedir l’autorització pertinent. 

 
12.- EXAMEN I SIGNATURA DE L’ACORD MARC DEL PACTE TERRITORIAL PER 
L’OCUPACIÓ DEL MARESME (2004-2007) 

 
Atès que la Diputació de Barcelona, en el marc de les competències de col·laboració i 
assistència als municipis que li atorga la vigent normativa de règim local, té com a 
objectiu prioritari articular la seva tasca, donant suport als municipis de la província de 
Barcelona, entre d’altres àmbits en el de la Promoció Econòmica i el Foment de 
l’Ocupació. 

 
Atès que en el marc de l’estratègia europea, la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Àrea de  Promoció Econòmica i  Ocupació, té  com un  dels seus eixos prioritaris 
articular la seva actuació de desenvolupament local al voltant dels Pactes Territorials 
en tant que instruments de concertació i programació estratègica territorials. 

 
Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, com en 
anys anteriors, ha previst dur a terme unes accions en el marc de la promoció 
econòmica local, que seran confinançades per la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Pacte Territorial Maresme. 

 
Atès que, mitjançant Decret núm. 352/03 de data 5 de desembre de 2003, el president 
del Consell Comarcal del Maresme ha resolt el següent: 

 
“Vist que el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme és l’instrument que articula i planifica 
el Pla d’Acció Conjunt a llarg i curt termini i al mateix temps gestiona la sol·licitud de 
subvencions a la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya o qualsevol altra 
administració. 

 
Vist que en data 17 d’abril de 2001 es va signar l’acord marc del Pacte Territorial per a 
l’Ocupació del Maresme, amb una vigència fins a desembre de 2003, per part dels 30 
ajuntaments de la comarca, entre ells l’Ajuntament de Canet de Mar, el Consell Comarcal, les 
organitzacions sindicals UGT i CCOO i les organitzacions empresarials FAGEM i PIMEC- 
SEFES. En aquest acord es reconeix el Consell Comarcal del Maresme com a coordinador i 
interlocutor de l’esmentat Pacte davant d’altres administracions pel període 2001-2003. 

 
Vist l’informe emès conjuntament per la tècnica de Promoció Econòmica i el coordinador de 
Promoció Econòmica i Cooperació Local, de data 28 de novembre de 2003, en què es proposa 
motivadament l’aprovació urgent de l’Acord Marc del Pacte Territorial per a l’Ocupació del 
Maresme (2004-2007). 
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Atès que d’acord amb el que es determina en l’informe tècnic, és necessari procedir amb 
celeritat a la formalització de l’Acord marc a efectes de garantir les aprovacions prèvies per part 
dels òrgans competents de la resta d’integrants del Pacte, fet que motiva l’exercici de la 
competència descrita a l’apartat e) del punt 14.4 de la Llei d’Organització Comarcal i l’apartat k) 
de la Llei 11/99 que modifica la Llei de Bases de Règim Local, que preveu que el president de 
la corporació està facultat per a adoptar resolucions administratives amb caire d’urgència en 
matèries que siguin competència del ple, donant-ne compte a la propera sessió que aquest 
celebri a efectes de la seva ratificació. 

 
HE RESOLT: 

 
PRIMER.- APROVAR l’Acord Marc del Pacte Territorial per a l’Ocupació del Maresme (2004- 
2007), el qual s’incorpora com a ANNEX (i annexos I, II i III) a la present resolució formant-ne 
part a tots els efectes legals. 

 
SEGON.-  CONSIDERAR  aquesta  Presidència  facultada  per  a  la  signatura  de  quants 
documents siguin necessaris per a l’execució de la present resolució, d’acord amb les 
atribucions de representació del Consell Comarcal que atorguen l’article 14.1.a) de la Llei 
6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya. 

 
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que se celebri, als 
efectes de la seva ratificació. 

 
QUART.-  DONAR  TRASLLAT  de  la  present  resolució  a  la  resta  d’integrants  del  Pacte 
Territorial, per al seu coneixment i efectes.” 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està integrat dins el Pacte Territorial per 
l’Ocupació del Maresme (2001-203) i que el Consell Comarcal del Maresme ha estat 
designat per les entitats integrants del Pacte Maresme com a interlocutor entre 
l’esmentat Pacte i la Diputació de Barcelona. 

 
Vistos els Antecedents, el Balanç 2001-2003 i la Situació Socioeconòmica que figuren 
com a annexes al Document d’acord marc del Pacte Territorial per l’ocupació del 
Maresme (2004-2007). 

 
Vist  el  document,  proposat  per  l’interlocutor  del  Pacte,  d’Acord  Marc  del  Pacte 
Territorial per l’Ocupació del Maresme (2004-2007) que diu literalment: 

 
“Vistos els antecedents, el balanç del període 2001-2003 i la Situació Socioeconòmica, els 
sotasignants d’aquest acord manifesten la seva voluntat de: 

 
Renovar el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme pel període 2004 a 2007, sota la 
coordinació del Consell Comarcal del Maresme. 

 
Impulsar línies de treball comunes entre els signants del Pacte, afavorint l’intercanvi 
d’experiències, pràctiques i projectes, desenvolupant una estratègia en xarxa. 

 
Trobar mecanismes de coordinació i treball conjunt entre el Pacte Territorial per l’Ocupació del 
Maresme i el Pacte Local per l’Ocupació de Mataró. 
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Sotmetre  a  consideració  del  Plenari  polític  del  Pacte  la  renovació  del  Reglament  de 
Funcionament del Pacte, prenent com a document base el que consta com a Annex II. 

 
Incorporar al Pacte qualsevol altre agent social d’abast comarcal que pugui dur a terme els 
objectius establerts.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Signar l’Acord Marc del Pacte Territorial per a l’Ocupació del Maresme 
(2004-2007). 

 
SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 

 
DOCUMENT D’ACORD MARC DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL 
MARESME (2004-2007) 

 
ANTECEDENTS 

 
L’any 2000, la Diputació de Barcelona fent-se ressò de les reflexions a nivell europeu 
concretades en l’Estratègia Europea per l’Ocupació (millora de l’ocupabilitat, desenvolupament 
de l’esperit emprenedor, foment de l’adaptabilitat d’empreses i treballadors i reforç de les 
polítiques d’igualtat), impulsa l’articulació del territori de la província de Barcelona en Pactes 
Territorials. Aquests Pactes agrupen les administracions locals i els agents socials per tal de 
coordinar les seves accions, en la línia de les directrius europees. 

 
L’any 2001, els tres Pactes Territorials existents a la comarca (Baix Maresme, Àmbit de Mataró 
i  Alt Maresme) s’unifiquen en el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, tot i que en 
queda fora la ciutat de Mataró amb un Pacte propi. Aquest nou Pacte d’abast comarcal quedà 
constituït amb la signatura d’un Acord Marc pel període 2001-2003 on es manifesta la voluntat 
de desenvolupar un Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme que agrupi les actuacions 
dels signants, sota la coordinació del Consell Comarcal del Maresme amb la col·aboració del 
Pacte Local per l’Ocupació de Mataró, per tal de presentar-les davant la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, o qualsevol altra administració. 

 
Així mateix s’acorda promoure el desenvolupament de polítiques locals al territori que 
afavoreixin l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat, la igualtat davant l’ocupació i 
l’articulació del territori pel que fa a infrastructures i serveis, mitjançant l’elaboració concertada 
de Plans d’Acció d’abast comarcal. Es pretén facilitar processos destinats a la creació de 
xarxes de cooperació sectorials adreçades a col·lectius i organismes, actuant com a àmbit 
d’innovació de polítiques de desenvolupament econòmic i social. 

 
BALANÇ 2001-2003                                                                                              Annex I 

SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA                                                                           Annex II 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL PACTE TERRITORIAL                       Annex III 

ANNEX I 
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BALANÇ DE LES ACCIONS PORTADES A TERME EN EL PACTE TERRITORIAL DEL 
MARESME PEL PERÍODE 2001-2003 

 
L’any 2001, el Consell Comarcal, els Ajuntaments de la comarca, els agents socials i les 
organitzacions empresarials van signar el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme. 

 
El Consell Comarcal del Maresme com a representant i interlocutor, ha coordinat i vinculat les 
sol·licituds de  subvencions  en  el  marc  de  la  Promoció  Econòmica  que  han  plantejat  les 
diferents entitats integrants del Pacte. Al mateix temps, el Consell Comarcal ha gestionat el Pla 
d’Acció Conjunt que inclou accions concertades i d’àmbit comarcal. 

 
Tan els agents socials com econòmics han particiapt de la presa de decisions del Pacte, i en 
alguns casos han executat diverses accions. 

 
De l’any 2001 al 2003, ha passat de 15 a 23 el nombre d’Ajuntaments participants que han 
sol·licitat accions emmarcades en les línies prioritàries de la Unió Europea en matèria 
d’ocupació. 

 
Cal remarcar accions del Pla d’acció conjunt com l’”Observatori del Mercat Laboral del 
Maresme”, que és un instrument per a disposar d’informació estadística actualitzada i 
comparada a l’abast dels responsables tècnics i polítics, per tal de poder planificar polítiques 
actives d’ocupació i de desenvolupament local. També cal fer esment pel grau de consens, a 
l’acció “Pla agrupat d’implantació d’indicadors conjunts per a millorar la qualitat dels serveis de 
promoció econòmica de 16 administracions locals” que es va portar a terme amb l’objectiu 
d’obtenir la certificació de qualitat ISO 9001:2000 en els serveis de formació i en algun cas de 
promoció econòmica dels ajuntaments participants. 

 
Pel que fa a sol·licituds fetes pels Ajuntaments són remarcables els municipis que s’adhereixen 
a la xarxa d’intermediadors laborals i de prospectors d’empresa de la Diputació de Barcelona, 
l’acció “exarxa” que és la creació d’una xarxa d’empreses impulsada per un ajuntament que 
cada any acull a més municipis, i el programa d’igualtat d’oportunitats “Projecte Omnia”. 

 
En resum, el balanç ha estat el següent: 

 
 2001 2002 2003 

Nº 
accions 

 

Euros Nº 
accions 

 

Euros Nº 
accions 

 

Euros 

Ajuntaments 22 219.850,23 32 255.552,88 39 270.685,52 
Agents 
socials 

 

1 
 

9.887,88 
 

2 
 

22.495,56 
 

0 
 

0 

CCM 6 33.055,67 11 113.641,8 11 118.791,7 
TOTAL 29 270.907,43 45 391.690,24 50 389.450,22 

 
ANNEX II 

 
ANÀLISI DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LA COMARCA 

 
POBLACIÓ 
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Amb 366.782 habitants, segons el padró continu de l’any 2002, el Maresme aplega al voltant 
del 5,6% de la població catalana, i és la quarta comarca, darrera del Barcelonès, el Baix 
Llobregat i el Vallès Occidental, tant en nombre d’habitants com en densitat de població. De fet, 
l’any 2002 la nostra comarca enregistrava una densitat de població de 927,11 h/km2. 

 
Per altra banda, cal tenir en compte l’existència d’una gran desigualtat demogràfica entre 
municipis, tant pel que fa a taxes de creixement com a la població absoluta, de manera que la 
comarca, l’any 2002, aplegava municipis de 364 habitants (Òrrius) i municipis de més de 
100.000 (Mataró). També hi ha molta diferència entre municipis pel que fa a taxes de 
creixement. 

 
MERCAT DE TREBALL 

 
La taxa d’atur del Maresme, com al conjunt català, ha sofert un increment continu des de l’any 
2000; hem passat de tenir una taxa d’atur del 5,93% l’any 2000 a una del 7,4% l’any 2002. 
El perfil de desocupat al Maresme manté la seva estructura al llarg del temps, i respon a una 
dona  entre  30  i  40 anys, que prové del sector  Serveis, i amb un baix nivell d’instrucció 
equivalent al certificat d’escolaritat. 

 
La comarca, tot i ser una comarca amb una representació industrial important, té un dels trets 
més  característics  dels  països  desenvolupats:  l’increment  de  les  activitats  terciàries  (les 
funcions més tradicionals, com la distribució i el transport, les activitats més modernes, com 
l’assessorament financer i legal, telecomunicacions, lleure...). Això es reflecteix de forma clara 
en les contractacions, perquè aquest sector recull cada any més del 65% del total de contractes 
fets al Maresme, amb especial incidència a l’Alt Maresme, on supera el 70% dels contractes. 

 
La temporalitat en la contractació també és un factor que cal tenir molt en compte. La 
importància del turisme fa que les contractacions es concentrin en períodes molt concrets i que 
els contractes temporals, l’any 2002, representessin a la nostra comarca, el 86% del total, 
mentre només 14 de cada 100 contractes són fixos. 

 
CONJUNTURA ECONÒMICA 

 
El Maresme representa un important teixit empresarial, que va creixent any darrera any i que té 
com un dels trets més importants la diversificació de les activitats, de manera que tots els 
sectors tenen un paper important en la seva base productiva. De fet, presenta una agricultura 
intensiva, amb regadius i cultius especialitzats; una indústria important, amb predomini del 
gènere de punt; i un sector turístic i comercial força desenvolupat. 

 
Així, la comarca ha passat de tenir 10.342 empreses l’útim trimestre de l’any 2000, a tenir-ne 
més de 13.000 a finals de l’any 2002. D’aquestes empreses, el 75% són empreses d’1 a 5 
treballadors, i el 12% en tenen entre 5 i 10. 

 
Les empreses més petites pertanyen al sector de la construcció; en canvi, les empreses de la 
indústria tenen una mitjana de gairebé 10 treballadors. 

 
ANNEX III 

 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL 
MARESME 
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Art. 1.   OBJECTE DEL REGLAMENT 
 
Aquest reglament estableix les normes de règim intern per les que s’ha de regir el Pacte 
Territorial per l’Ocupació del Maresme. Aquestes normes defineixen l’estructura organitzativa i 
el funcionament intern del Pacte, 

 
L’entrada en vigor del Reglament serà des de l’aprovació d’aquest pel Plenari Polític i serà 
vigent fins a la seva modificació o derogació. Així mateix, podrà ser revisat o modificat pel 
Plenari Polític a proposta del Consell Executiu per una majoria de 2/3 dels assistents. 

 
Es distingeix entre entitats de ple dret i entitats adherides. Seran entitats de ple dret aquells 
ajuntaments, organitzacions sindicals i empresarials de la comarca que signin l’Acord Marc del 
Pacte. Aquestes entitats podran participar tant en els òrgans de govern amb veu i vot, com en 
els òrgans tècnics. 
Seran entitats adherides aquelles que tot i no ser representatives de la comarca estiguin 
presents en el mercat de treball. L’adhesió serà mitjançant la signatura d’un document a tal 
efecte. Aquestes entitats podran participar en els òrgans tècnics. 

Art. 2 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAMENT 

Art. 2.1 Els ÒRGANS DE GOVERN són: 
Consell Executiu 
Plenari Polític 

 
•         Consell Executiu 

 
És l’organisme principal de coordinació, seguiment i avaluació. És qui pren totes les decisions 
dins del Pacte 

 
a) Composició 
Amb veu i vot les persones designades a tal efecte per cada una de les parts signants del 
Pacte, és a dir, Consell Comarcal, CCOO, UGT, FAGEM i PIMEC-SEFES (cinc membres). 

 
Amb veu i sense vot, en qualitat d’assesors, un representant de la Generalitat de Catalunya i un 
representant de la Diputació de Barcelona. 

 
Prèvia informació a les altres parts, i a proposta de qualsevol d’elles, estarà permesa la 
participació d’assessors experts, quan el contingut de la reunió així ho recomani. 

 
Cada entitat membre del Pacte procurarà que la persona que la representi en el Consell 
Executiu sigui la mateixa durant tot el temps que dura una programació (1 any) per facilitar el 
correcte seguiment de l’exercici. En el cas de no poder assistir a una reunió, podrà ser 
substituït per alguna altra persona de la mateixa entitat, justificant per escrit la delegació de la 
representació i del vot, si en té. 

 
b) Constitució i periodicitat 
Aquest òrgan es reunirà, de forma ordinària, un cop al quadrimestre i, extraordinàriament, 
tantes vegades com sigui necessari quan així ho instin 2/3 parts dels vots del Consell Executiu. 
Es procurarà que les convocatòries arribin per escrit amb un mínim de 10 dies d’antelació a tots 
els membres juntament amb la documentació corresponent. 
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El quorum mínim d’assistència, per poder constituir el Consell Executiu, és el dels signants que 
representin  2/3  parts  dels  vots  i,  en  segona  convocatòria,  mitja  hora  més  tard,  amb  els 
membres assistents en aquell moment. 

 
c) Presa de decisions 
Es procurarà que totes les decisions es prenguin per consens. En el cas que aquest no arribi, 
es procedirà a l’aprovació per majoria qualificada de 2/3 parts dels vots dels assistents. 

 
La distribució de vots el Pacte serà la següent: 2 vots per part del Consell Comarcal, 2 vots per 
part dels sindicats (1 per CCOO i 1 per UGT) i, 2 vots per part dels representants empresarials 
(1 per FAGEM i 1 per PIMEC-SEFES). 

 
d) Funcions 

- Aprovar les línies estratègiques, objectius i accions del Pacte Territorial 
- Aprovar la planificació d’accions anuals i plurianuals 
- Aprovar anualment els programes d’actuació del seu àmbit territorial, decidir qui 

executarà les accions, així com avaluar els seus resultats 
- Optimitzar els recursos disponibles 
- Coordinar i establir xarxes de comunicació entre els integrants del Pacte 
- Proposar al Plenari Polític altes o baixes de nous integrants del Pacte 
- Fer el seguiment de les activitats dels òrgans tècnics 
- Proposar al Plenari Polític modificacions d’aquest reglament 
- Altres qüestions que decideixi el Plenari Polític 

 
e) Presidència i secretariat 
El  Consell  Executiu  estarà  presidit  per  la  persona  representant  del  Consell  Comarcal.  Li 
correspon a la presidència convocar, iniciar, presidir i finalitzar les reunions. 

 
A més, el Consell Comarcal podrà designar lliurement un Secretari del Consell, amb veu però 
sense vot, per a dur a terme les tasques organitzatives i aixecar acta. 

 
•         Plenari Polític 

És l’òrgan de participació i consulta del Pacte Territorial. 

a) Composició 
Estarà format pels representants polítics dels agents socials i econòmics, el Consell Comarcal i 
els alcaldes, o regidors en qui deleguin, dels ajuntaments de la comarca signants del Pacte. 

 
b) Constitució i periodicitat 
Es reunirà amb caràcter ordinari un cop al semestre i, de forma extraordinària tantes vegades 
com sigui necessari quan així ho insti el Consell Executiu. 

 
c) Funcions 

- Rebre  informació  sobre el funcionament  del Pacte Territorial i de les distintes 
accions 

- Donar d’alta o baixa integrants del Pacte per 2/3 parts dels assistents al Plenari 
- Aprovar modificacions del Reglament del Pacte proposades pel Consell Executiu 

per 2/3 parts dels assistents al Plenari 
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- Fer propostes de noves accions i mesures a desenvolupar mitjançant el Pacte 
Territorial 

 
d) Presidència i secretariat 
El Plenari Polític estarà presidit pel president del Consell Comarcal o pel representant polític en 
qui delegui. Li correspon a la presidència convocar, iniciar, presidir i finalitzar les reunions. 

 
A més, el Consell Comarcal podrà designar lliurement un Secretari del Plenari per a dur a 
terme les tasques organitzatives i aixecar acta. 

 
Art. 2.2. Els ÒRGANS TÈCNICS són: 

Comissió Tècnica 
Grups de Treball 

 
•         Comissió Tècnica 

 
És l’òrgan responsible del desenvolupament, coordinació, implementació i avaluació de les 
accions aprovades pel Consell Executiu. És la instància de decisió tècnica del Pacte i depèn 
orgànicament del Consell Executiu. 

 
a) Composició 
Està format per les persones tècniques designades a tal efecte per les parts signants del Pacte 
(Consell Comarcal, CCOO, UGT, FAGEM i PIMEC-SEFES) 

 
Segons estableix l’Ordre TIC/222/03 de 14 de maig del DOGC, en la Comissió Tècnica hi haurà 
d’haver un representant del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
b) Constitució i periodicitat 
Els paràmetres de constitució seran els mateixos que pel Consell Executiu. 

 
Aquest òrgan es reunirà trimestralment de forma ordinària, i tantes vegades com calgui, de 
forma extraordinària. De cada reunió s’aixecarà una acta. 

 
c) Funcions 

- Implementar les directrius que estableix el Consell Executiu 
- Ratificar, prioritzar i elevar al Consell Executiu les propostes d’accioins dels Grups 

de Treball. Les accions prioritàries seran aquelles que estiguin relacionades amb: 
i.   Equilibri entre programes (promoció de l’esperit emprenedor, suport a les 

PIMEs, millora de l’ocupabilitat de les persones, impuls de polítiques 
d’igualtat, estratègies de dinamització sectorial i desenvolupament estratègic 
del territori) 

ii.  Optimització de projectes, evitant duplicitats de serveis i accions 
iii. Concertació d’accions entre els diferents signants del Pacte 
iv. Distribució territorial 
v.  Promoció de xarxes 

- Fer una diagnosi contínua de necessitats ocupacionals i de promoció econòmica en 
el si del Pacte mitjançant l’Observatori del Mercat Laboral del Maresme 

- Elaborar el pla d’accions conjuntes a desenvolupar en el Pacte 
- Coordinar i fer el seguiment de les accions 
- Elevar al Consell Executiu del Pacte els resultats de les accions dutes a terme 
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- Desenvolupar aquellesfuncions que el Consell Executiu li atorgui 
 
d) Presidència i secretariat 
La Comissió Tècnica estarà presidida per la persona representant del Consell Comarcal. Li 
correspon a la presidència convocar, iniciar, presidir i finalitzar les reunions. 

 
A més, el Consell Comarcal podrà designar lliurement un Secretari de la Comissió per a dur a 
terme les tasques organitzatives i aixecar acta. 

 
•         Grups de Treball 

 
Seran els òrgans de debat i reflexió des d’on s’elevaran a la Comissió Tècnica les propostes 
d’actuacions. 

 
Hi ha tres grups de treball: formació, empresa i estratègies locals. Es podran constituir nous 
grups en funció de les necessitats del Pacte i després de l’aprovació del Consell Executiu. 

 
a) Composició 
Participaran tècnics de les entitats signants i de les que puguin adherir-se al Pacte Territorial. 
En formaran part tots els tècnics que es considerin necessaris. 

 
b) Constitució i periodicitat 
La coordinació d’aquests òrgans de treball estarà a càrrec del Consell Comarcal del Maresme, 
sense perjudici que la resta de signants del Pacte pugui liderar algun dels Grups de Treball 
establerts. 

 
Es reuniran tantes vegades com calgui de forma ordinària. De cada reunió s’aixecarà una acta. 

 
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 21.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas I Rius 


