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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 
DE JUNY DE 2005 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.45 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 Fraxedas 
Francesc Martín Casares 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

Marcel·lí Pons i Duat, secretari 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Atorgament llicències d’obres 
3)  Atorgament llicències de parcel·lació 
4)  Retorn de la garantia definitiva de les obres d’urbanització de la riera Sant 

Domènec 
5)  Atorgament beques de menjador 2n trimestre 
6)  Adjudicació del concurs de la neteja viària 
7)  Aprovació relació de despeses 
8)  Aprovació de l’oferta pública d’ocupació 
9)  Ratificació provisió Alcaldia contractació Francesc Arcas 
10) Aprovació bestreta subvenció al Castell de Santa Florentina 
11) Sol·licitud al  Ministeri de  Cultura  per  al  finançament 1%  cultural  per  a  la 

rehabilitació de l’Odèon 
12) Aprovació del conveni de col·laboració de seguretat vial entre l’Institut Mapfre i 

l’Ajuntament de Canet de Mar 
13) Precs i preguntes 

 

1 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 25 de 
maig de 2005 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR GLS PER A L’AMPLIACIÓ 
DE DUES PLANTES SOBRE PLANTA BAIXA EXISTENT AL CARRER DOCTOR 
GUITERAS NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor GLS, amb la qual sol.licita llicència d’obres 
per a la l’ampliació de dues plantes sobre planta baixa existent al carrer Doctor 
Guiteras número xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 12 d’abril de 2005, el contingut del qual 
és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 

 
CONCEPTE NORMES  PROJECTE 

 
ÚS RESIDENCIAL, COMERCIAL, 

MAGATZEM, OFICINES, 
SERVEIS, EQUIPAMENTS, 

GARATGES PARTICULARS I 
TALLERS 

FAÇANA MÍNIMA                                                                                           6,50 m 
ARM                                                                                               10,00 m PB+2PP 
ARM PLANTA BAIXA                                                                       3.00-4.00 m PB 
PROFUNDITAT EDIFICABLE                                                                      12,00 m 
PROFUNDITAT EDIFICABLE PB                                                                  TOTAL 
OCUPACIÓ SOTERRANI                                                             = PLANTA BAIXA 
TEULA ÀRAB 
PENDENT COBERTA                                                                                        30% 
ALÇADA SOBRE L'ARM                                                                              <3.00 m 
ASCENSOR                                                                                            no s’exigeix 
AMPLADA ESCALA ACCÉS                                                                               1 m 
VENTILACIÓ SUPERIOR                                                                                  1 m² 
ALÇADA DIVISÒRIES VEÏNS                                                                        1.80 m 
DIPÒSITS DE RESERVA                                                                                  450 l 
D'AIGUA 
EVACUACIÓ D’AIGÜES                                                                           separativa 
PLUVIALS 
PATI DE VENTILACIÓ                      9m2-5m2                                               no cal 

 
Taller, 
magatzem, 
habitatge. 

 
 
8,05 m 
Ull! 
3,80 m 
12,00 m 
Total 
Total 
Plana 
Plana 
Inferior 
No 
Si 
Justificar! 
Ok 
- 

 
Ull! 

 
- 

COSSOS SORTINT 

VOL MÀXIM 1/10 o A- (A=0,87m) 0,77 m 
10 

0,60 m 
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SEPARACIÓ VOLADÍS A                  >=V                                                          1,00 
MITGERA 
DISTANCIA A VEÍ                                                                                        >3.00 m 
ALÇADA SOBRE VORERA                                                                            3.30 m 
VOL MÀXIM VOLADÍS                                                                                   1.20 m 
POSTERIOR 
DISTÀNCIA VOL POSTERIOR A      >=V                                              min. 0,60 m 
MITGERA 

1,00 m 
 
Si 
4,00 m 
0,90 m 

 
1,00 m 

DECRET D’HABITABILITAT 
SALA  Sup útil ≥ 14m² 

(+2m² per habitació) 
Accés ≥ 0,80m 

Estrangulaments > 1,40 m 
Inscripció quadrat 2,70 x 2,70 m 

Obertura de façana ≥ 1,40 m² 
HABITACIONS Sup útil ≥ 6m² ind i 8m²doble 

Accés ≥ 0,70m 
Inscripció quadrat 1,90 x 1,90 m 

Obertura de façana ≥ 0,60 m² 
CÀMBRES HIGIÈNIQUES  Ventilació mecànica o natural 
ACCÉS A L’HABITATGE Alç lliure ≥ 2,10 m (2 m escales) 

Portes 0,80 x 2,00 m 
Amplada mín 1 m 

Graons 0,185 alt i 0,28 estesa 
Ventilació escala (≥1m²) 

ALÇADA LLIURE                                                   2,50m mitja peces i 2,10m altres 
AMPLADA ESPAIS DE PAS                                                                           0,90m 
PERÍMETRE DE FAÇÁNA                                                                            P ≥ S/8 

Si 
 
0,80 m 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Ull! 
Si 
Si 
Si 

DOCUMENTACIÓ 
ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 
ASSUMEIX I FITXES 
DECRET 
D’HABITABILITAT(259/2003) 
EMPLAÇAMENT DIGITAL 
PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU 

Bàsic 
 
Si 
Si 

 
Si 
Executiu 

 
Per tal d’acomplir amb la normativa municipal vigent és imprescindible justificar la creació de 
dues noves places d’aparcament. Per cada habitatge de nova creació cal la creació d’una nova 
plaça d’aparcament ja sigui al mateix edifici, en edificis en fase de construcció amb excedents o 
a través de l’adquisició de concessions als aparcaments públics existents o en tramitació. 

 
Per sobre de l’alçada reguladora màxima només s’admet, en aquest cas de coberta plana, 
construccions tècniques i auxiliars si queden per sota dels dos diedres formats pels plans que a 
les línies de façana formin una pendent no superior al 30%. Per tant el volum plantejat a la 
coberta no és acceptable. 

 
S’ha de justificar la ventilació de les escales tant a la planta baixa com a l’última de manera que 
tinguin una obertura de ventilació no inferior a 1,00 m². 

 
S’ha de definir l’evacuació d’aigües negres per la planta baixa i l’evacuació separativa d’aigües 
pluvials que anirà directament a carrer i per sota vorera, col·locant una planxa metàl·lica per 
evitar el trencament d’aquesta.” 

 
 

Vistos els escrits enviats pels tècnics directors de l’obra aportant documentació d’acord 
amb les directrius de l’arquitecta municipal. 
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Vist el nou informe de l’arquitecta municipal de data 23 de maig de 2005, el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que s’han incorporat dues places 
d’aparcament al mateix soterrani de l’edifici que es destinarà exclusivament a aquest ús. Per 
altra banda el badalot d’escala no superarà en cap punt el diedre format per la pendent del 30% 
des de l’alçada reguladora màxima. Finalment queda justificada la ventilació de les escales i 
l’evacuació separativa d’aigües. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement la documentació presentada”. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 27 de maig de 2005. 

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

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

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

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

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor GLS per a l’ampliació de dues plantes 
sobre planta baixa existent al carrer Doctor Guiteras número xx, d’acord al projecte 
modificat de l’arquitecte Pedro Guillen Cortés, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per a 
l’arquitecta municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de tres mil dos-cents trenta-set euros amb noranta-set cèntims (3.237,97 
€); per taxes urbanístiques la quantitat de cinc-cents trenta-set euros amb seixanta 
cèntims (537,60 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en 
els bens municipals la quantitat de mil sis-cents divuit euros amb noranta-nou cèntims 
(1.618,99 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de 
primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.-    Cal  tenir  present  que  de  conformitat  amb  l’informe  de  l’arquitecta 
municipal, el badalot d’escala no superarà en cap punt el diedre format per la pendent 
del 30% des de l’alçada reguladora màxima. 
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2.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D’OBRES AL SENYOR ARE 
D’AMPLIACIÓ HABITATGE ENTRE MITGERES UBICAT A LA RIERA MARIÀ 
SERRA NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor ARE sol.licitant llicència de legalització 
d’obres de l’ampliació de l’habitatge ubicat al carrer Marià Serra número xx, primer pis. 

 
De la documentació obrants en el departament tècnic s’ha comprovat que l’anterior 
propietari de la finca va realitzar diverses reformes a l’habitatge les quals no s’ajusten 
a les llicències d’obres menors concedides. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 20 de maig de 2005, el contingut 
del qual és: 

 
“El primer trimestre del 2003 el Sr. ESB va sol.licitar dues llicències d’obres menors per realitzar 
diferents reformes a l’habitatge situat a la primera planta de la Riera Marià Serra, xx. 

 
Després de de tres inspeccions per part dels Serveis Tècnics municipals es constata que les 
obres realitzades no s’ajusten a la sol.licitud, per la qual cosa es requereix reiteradament la 
documentació necessaria per tal de subsanar aquesta incongruència. 

 
El juny del 2004, el Sr. ARE, en resposta a la notificació del requeriment de legalització de 
les obres fetes al C/ Marià Serra, xx, presenta uns nous plànols que generen nous 
requeriments donada l’envergadura de les obres. 

 
El  desembre  del  2004  el  Sr.  ARE  presenta  en  resposta  requeriments esmentats, 
memòria i plànols descriptiu de les actuacions realitzades a l’immoble i certificat de solidesa 
visat. 

 
El maig del 2005 es comprova que s’ha donat a la coberta de la galeria el tractament de teula 
àrab, completant així els requeriments efectuats per l’ajuntament. 

 
Per tot l’esmentat s’informa favorablement la llicència”. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 30 de maig de 2005. 

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

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

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

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
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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 legalització d’obres al senyor ARE per a l’ampliació 
habitatge ubicat a la Riera Marià Serra número xx primer, d’acord al projecte redactat 
per a l’arquitecta Neus Riba Soler, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per a 
l’arquitecta municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de quatre-cents setanta-un euros amb seixanta cèntims (471,60 €); per 
taxes urbanístiques la quantitat de noranta-sis euros amb divuit cèntims (96,18 €) i en 
concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els bens municipals la 
quantitat de dos-cents trenta-cinc euros amb vuitanta cèntims (235,80 €). Aquesta 
garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de primera ocupació 
d’edificis. 

 
3.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ 

 
3.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL A LA SENYORA 
MRRR DE LA FINCA UBICADA A LA RIERA BUSCARONS 
xx/PERE DELEGLISE 

 
Vista la instància presentada per la senyora MM en representació de la senyora 
MRRR, amb la qual sol.licita llicència de divisió horitzontal de la finca ubicada a la 
Riera Buscarons número xx/Pere Deleglise. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 27 de maig de 2005, el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es comprova 
que es tracta de la memòria tècnica i els plànols que defineixen  la divisió horitzontal que es vol 
realitzar i que consisteix en segregar dues entitats de l’edificació existent a la Riera Buscarons, 
42 formada per una planta baixa i una planta pis de forma que en resulten: 

 
1.   Entitat en planta baixa amb accés des de la Riera Buscarons, amb una superfície útil 

de 49.99 m2 amb ús de local comercial. 
2.   Entitat en planta primera amb accés des del C/ Pere Deleglisé, amb una superfície útil 

de 57.97 m2 amb ús d’habitatge unifamiliar. A aquesta entitat també l’hi correspon les 
escales d’accés des del C/ Pere Deleglisé i la coberta transitable. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent, es constata que la finca objecte 
de la divisió horitzontal es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la 
zona 1”carrers de cases alineades”. Subzona 1c “carrers comercials”: 

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

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

 
Per tot l’esmentat, donat que la divisió horitzontal proposada s’ajusta a les previsions de les 
Normes Subsidiàries, s’informa favorablement a la sol.licitud de referència”. 

 
Vist l’informe del secretari de l’Ajuntament de data 27 de maig de 2005, el 
contingut del qual és: 

 
 

“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en 
relació amb la llicència de parcel.lació sol·licitada per la senyora MM en representació de la 
senyora MRRR, de la finca ubicada a la Riera Buscarons número xx/Pere Deleglisé, emet el 
següent 

 
INFORME 

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

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

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

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 40/2003, de 17 de juny. 

 
Quart.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar llicències 
de  parcel·lació si  prèviament  s’ha  aprovat  un  pla  d’ordenació  urbanística  municipal  o,  si 
s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, o si prèviament s’ha 
aprovat el pla parcial del sector corresponent per al sòl urbanitzable. En sòl no urbanitzable no 
es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas. Els lots resultants d’una parcel·lació 
efectuada amb infracció de les anteriors disposicions mai no es poden considerar solars, ni és 
permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació de les mesures de protecció de la legalitat 
urbanística que hi corresponguin. 
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Cinquè.- Encara en l’aspecte substantiu o material val a dir que, de conformitat amb l’article 
188 LUC, s’estableix el concepte de parcel·les indivisibles, en tots els supòsits allí previstos i 
que es donen per reproduïts; quan es doni un, qualsevol, d’aquests supòsits, la parcel·lació 
serà impossible. 

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

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

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

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

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

 
PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal a la senyora MRRR per segregar 
en dues finques registrals independents la finca ubicada a la Riera Buscarons número 
xx/Pere Deleglisé. Inscrita en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, finca 1407 
de Canet de Mar, tom 1488, llibre 116, foli 87. 

 
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 

 
FINCA NÚMERO 1.- Riera Buscarons número 42 
Entitat en planta baixa amb accés des de la Riera Buscarons, amb una superfície útil 
de 49.99 m2 amb ús de local comercial. 

 
FINCA NÚMERO 2.- Pere Deleglisé 
Entitat en planta primera amb accés des del C/ Pere Deleglisé, amb una superfície útil 
de 57.97 m2 amb ús d’habitatge unifamiliar. A aquesta entitat també l’hi correspon les 
escales d’accés des del C/ Pere Deleglisé i la coberta transitable. 

 
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent vuitanta-vuit euros 
amb deu cèntims (188,10 €) 

 
4.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONCURS URBANITZACIÓ 
RIERA SANT DOMÈNEC 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 12 de setembre de 2001, 
va adjudicar les obres a l’empresa INCUNART, SA pel preu de 76.517.913 PTA 
(459.881,92 €). 
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Vista l’acta de recepció de l’obra de data 28 d’abril de 2004, signada per la direcció 
facultativa  de  l’obra,  segons  la  qual  les  obres  indicades  es  troben  executades 
conforme al projecte aprovat. 

 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Lídia Pidemunt Arnijas, en nom i representació de 
l’empresa Incunart, SA, en  data 29  d’abril de  2005 sol.licitant la  devolució de la 
garantia definitiva dipositada en aquesta corporació que puja un import de 3.037.965 
PTA (18.258,54 €). 

 
Atès que en data 28 de juliol de 2004 es va incoar expedient de responsabilitat 
patrimonial pels suposats danys soferts per la Sra. IMP, presumptament a causa de 
una caiguda a la riera Sant Domènec el dia 21 de juliol de 
2004. 

 
Atès que en aquells moments l’empresa Incunart, SA, estava efectuant les obres 
d’urbanització de la riera Sant Domènec. 

 
Atès que segons l’informe emès pels serveis mèdics de la companyia Zurich España, 
Cía de seguros y reaseguros, SA, la valoració dels danys soferts per part de la Sra. 
IMP es fixa en 2.187,85 €. 

 
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal Sr. Vicenç Puig Perpinyà de data 1 
de juny de 2005, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“En, Vicenç Puig i Perpinyà tècnic municipal, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a la petició de devolució de l’aval corresponent a les obres d’urbanització de la 
riera Sant Domènec 

 
FETS 

 
L’empresa adjudicatària INCUNART, SA, i en nom seu na Lídia Pidemunt Arnijas 
presenta per registre el 29-04-05 núm. 2005/2195 la sol·licitud de retorn d’aval 
corresponent a les obres de la riera Sant Domènec que com empresa adjudicatària 
realitza, la quantitat de l’aval és de 18.258,54 €. 

 
S’han examinat per part del tècnic que subscriu, les obres corresponents al tram 
d’actuació, per part de l’empresa adjudicatària, Incunart, SA. 

 
S’ha vist, també, la documentació, projecte i annexes, inclosa a l’expedient d’execució 
que formen part de l’expedient de tramitació. 

 
Vist l’expedient incoat per, na Isabel Moreno Pérez, de responsabilitat patrimonial, 
sense  que  s’hagi  esbrinat  la  possible  responsabilitat  del  contractista,  i  que  la 
companyia d’assegurances proposa una indemnització màxima de 2.187,85 €. 

 
INFORME 

 
Els treballs han finalitzat, i estan d’acord amb el projecte d’execució, i modificacions 
acceptades que s’han incorporat en el procés d’execució, comprovant sobre el terreny, 
que l’obra està en condicions per al seu bon ús i servei. 
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Per tant, atès que encara és obert l’expedient incoat per na Isabel Moreno Pérez, el 
tècnic que subscriu proposa el retorn de la fiança per la quantitat de 16.070,69 €. 
Diferència de l’expressió (18.258,54 € - 2.187,85 €).” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa al 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Obres i Serveis, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Disposar l’execució de l’aval núm. 2037 de l’entitat Eurobank del 
Mediterraneo, SA, presentat per a l’execució de l’obra d’urbanització de la riera Sant 
Domènec, per un import de 3.037.965 PTA (18.258,54 €) dipositat en aquesta 
corporació per l’empresa Incunart, SA, en data 25 de setembre de 2001, a l’efecte de 
retenir la quantitat de 2.187,85 €, mentre i tant no es resolgui l’expedient de 
responsabilitat patrimonial  instruït  pels  suposats  danys  soferts  per  la  Sra.  IMP, 
presumptament a causa de una caiguda a la riera Sant Domènec el dia 
21 de juliol de 2004.  

 
SEGON.- Disposar el retorn de la resta de la garantia definitiva dipositada per 
l’execució de l’obra d’urbanització de la riera Sant Domènec, això és 16.070,69 €. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’article 46.2 TRLCAP, atorgar un tràmit d’audiència per 
deu dies al contractista i a l’entitat financera avalista. 

 
5.- ATORGAMENT BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR 2n. TRIMESTRE DEL 
CURS 2004-2005 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 2 de maig de 2005 ha rebut una 
transferència al número de compte del Banc de Sabadell de 6.954,89€ en concepte de 
beques de menjador del 2n. trimestre del curs 2004-2005 realitzada pel Consell 
Comarcal del Maresme. 

 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell 
Comarcal als escolars de Canet. 

 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació vigent, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Educació i Infància, 
s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Transferir els 6.954,89€ corresponents al 2n. trimestre del curs 2004-2005 
d’aquest ajut individual i que han estat  pagades pel Consell Comarcal en data 2 de 
maig de 2005, segons el detall següent: 

 
COL·LEGI YGLESIAS....................................................1.309,80€ 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA................................130,98€ 
CEIP MISERICÒRDIA.................................................... 5.514,11€ 
T O T A L: 6.954,89 € 
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6.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES VIES 
PÚBLIQUES DE CANET DE MAR. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de febrer de 2005, va 
prendre, entre d’altres, els acords següents: 

 
“PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i particulars i de prescripcions 
tècniques per a la contractació mitjançant concurs  dels servei de neteja de les vies 
públiques de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant concurs 
per a l’adjudicació d’aquest servei  i publicar-se el corresponent edicte al DOGC, BOE i 
DOUE, segons allò que disposa l’art. 93.2 de la LCAP. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a terme 
totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.” 

 
Atès que en el DOGC número 4340, de data 10  de març de 2005, en el BOE núm. 66, 
de data 18 de març de 2005 i en el DOUE de data 1 de març de 2005, s’ha publicat el 
corresponent edicte de convocatòria d’aquesta licitació. 

 
Vist l’informe tècnic emès pel tècnic de medi ambient, Sr. Eduard Moreno Roca, de 
data 12 de maig de 2005 el contingut literal del qual és el següent: 

 
 

“1. OFERTA ECONÒMICA 
 

Preus globals (amb IVA) amb que 
es licita 

 Neteja Viària 
CESPA 435.232,73 
COPTALIA 425.700,07 
FOMENTO 429.013,42 
Preus màxim d'adjudicació 440.000,00 
Percentatge de baixa respecte el preu màxim 
d'adjudicació 

 

CESPA 1,08
COPTALIA 3,25
FOMENTO 2,50
Mitja aritmètica de les baixes 2,28
Augment de 5 punts 7,28

 
Distribució dels punts (45 punts l'increment de 5 punts de 
la mitjana aritmètica) 

 
 Neteja Viària 

CESPA 6,70
COPTALIA 20,10
FOMENTO 15,44
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2. VALORACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES 
 

 
“Qualitat de la memòria tècnica i de l’estudi econòmic” 

 
 

Les tres empreses que concursen presenten la organització dels serveis que proposen per 
complir amb les tasques que es demanen en el plec de condicions. Aquestes tasques són: 

- Escombrades  i  baldejat:  xarxa  viària  del  nucli  urbà,  passos  soterranis,  neteges 
especials, baldejat , etc... 

- Neteja amb aigua passos soterranis. 
- Recollida a les àrees circumdants als punts de contenidors. 
- Papereres urbanes. 
- Neteja dels espais on es celebren festes i actes al carrer. 
- Recollida trastos vells abandonats a la via pública. 
- Recollida d’animals morts. 
- Neteja d’embornals. 
- Escatat de la vegetació. 
- Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. 
- Terres de la riera. 
- Neteja de pintades. 
- Neteja de bancs. 

 
A més les empreses han proposat equips d’actuació immediata i emergències. 
El primer que es valora és la proposta de serveis, personal de dedicació, horari i freqüència 
de pas per les diverses zones de la neteja bàsica. Actuacions específiques de neteges 
especials, recollida de moble, etc. es contemplen més endavant. No es comenten aquells 
aspectes que les tres empreses proposen simplement complir amb l’estipulat al plec. Només 
considerem aquells aspectes en el qual, qualsevol empresa, presenta alguna proposta 
significativa. 

 
2.1 Dedicació i freqüència de pas per les diverses zones del poble 

 
En el quadre posterior es pot observar la comparació entre les tres propostes pel que fa a la 
proposta de serveis per les diverses zones que es contemplaven en el plec de condicions 
tècniques. 

 
Clarament la oferta més avantatjosa en aquest sentit és la de CESPA, ja que proposa una 
major freqüència de pas per les diverses zones, contemplant, exceptuant dos punts molt 
concrets, totes les zones demanades. 

 
La proposta de COPTALIA, comparada amb la resta és de freqüències molt baixes a cada 
zona. Per exemple hi ha moltes zones, tal i com es pot veure a la taula posterior, que la 
freqüència de pas és d’un dia per setmana. Es considera que zones molt habitades com l’11 
de setembre o altres es proposa una freqüència molt baixa. Si bé es dedica un peó – 
conductor amb vehicle que repassa tot el poble, no es considera aquest com l’equip bàsic de 
reforç necessari, principalment en aquestes zones que només s’hi dedica 1 dia per setmana 
algun tipus de neteja mecanitzada. 

 
Pel que fa a la proposta de FOMENTO és millor que la de COPTALIA pel que fa a la 
freqüència de pas en determinades zones, però no contempla algunes zones i carrers 
importants. Així, FOMENTO, no contempla algunes zones per a la seva neteja. Per exemple 
l’Avinguda Maresme, força carrers de la zona (tipus urbanització) de El Grau, força carrers de 
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la zona de Can Salat – Busquets, carrers al voltant de la ronda Sant Elm o fins i tot els 
carrers força poblats de la zona Comediants. 

 
CESPA és clarament la oferta millor pel que fa a la dedicació i freqüència de neteja per 
zones. De les altres dues ofertes és la de FOMENTO la millor, tot i que presenta forces 
mancances. COPTALIA que sí que contempla totes les zones es considera que la freqüència 
i dedicació és molt escassa. 

 
Taula comparativa de dedicació i freqüència de pas per les diverses zones de neteja del 
poble de Canet de Mar 

 
 CESPA COPTALIA FOMENTO 
 
 
 
 
 

Av. 
Maresme 

• Escombrat mixta 
BMX-5: Av.Maresme 
5/7. 
• Escombrat mixta 
BMX-6: Av.Maresme 
1/7 (dissabte). 
• Escombrat manual 
BM3-1: Av.Maresme 
2/7 (dilluns i 
divendres). 

 
 

Escombrat 
mecànic de 
calçada 1/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

 
 
 
 
 

NO 
CONTEMPLADA 

 
 
 

El Grau 

 
 

Escombrat mixta 
BMX-3: tots els carrers 
2/7 (dimarts i dijous 
tarda). 

 

Escombrat 
mecànic de 
calçada 1/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

Escombrada mecànica 
(B) Ronda Josep Anselm 
Clavé, carrer Alcalde Fors, 
plaça Jaume Travesa i 
carrer Alcalde Alegret 3/7 

FORÇA CARRERS NO 
CONTEMPLATS 

 
 
 

Can Salat- 
Busquets 

• Escombrat mixta 
BMX-4: tots els carrers 
2/7 (dilluns i divendres 
tarda). 
• Escombrat manual 
BM3-2: via Figuerola 
1/7 (dimarts). 

 

Escombrat 
mecànic de 
calçada 1/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

 
Escombrada mecànica 
(A) Via Cannetum, plaça 
Busquets 3/7. 

FORÇA CARRERS NO 
CONTEMPLATS 

 
 

Pisos 
Negres 

• Escombrat 
mixta BMX-1: tots els 
carrers 5/7. 
• Escombrat 
manual BM3-2: Sant 
Iscle 1/7 (dimarts). 

 

Escombrada 
mixta 3/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

 
Escombrada mixta C: 
C/St.Iscle, C/Sta.Llúcia, 
C/Verge de Núria i 
C/Empordà 3/7 

 
 
 
 
 

Onze de 
Setembre – 
Comediants 

• Escombrat 
mixta BMX-4: zona 
Comediants i riera 
Gavarra 2/7 (dilluns i 
divendres tarda). 
• Escombrat 
mixta BMX-5: tots els 
carrers zona 11 
setembre 5/7. 
• Escombrat 
manual BM-2: Verge 
de Montserrat, voltant 

 

 
 
 

Escombrat 
mecànic de 
calçada 1/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

• Escombrada 
mecànica (A) Riera 
Gavarra i ronda Sant Jordi 
3/7. 
• Escombrada 
mixta B: carrers entre 
C/Sebastià Cabot i Av.Dr 
Flèming. 3/7. 
• Escombrada 
mixta C: plaça 11 
setembre i Av. General 
Moragues. 6/7 
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 plaça 11 setembre, Dr. 
Flèming, Rafael 
Campalans 6/7. 
• Escombrat 
manual BM3-1: riera 
Gavarra 2/7 (dilluns i 
divendres). 

 ZONA COMEDIANTS NO 
CONTEMPLADA (FORÇA 

CARRERS) 

 
 
 
 
 

Correus – 
Pavelló 

 
 

• Escombrat 
mixta BMX-5: tots els 
carrers 5/7. 
• Escombrat 
manual BM-2: Plaça 
Manen 6/7. 

 
 

Escombrat 
manual amb 
carretó 3/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

• Escombrada 
manual A: els carrers 
entre el carrer Sant Josep 
i el carrer Barcelona (zona 
sud Correus-Pavelló) 6/7 
• Escombrada 
mixta B: Verge del 
Carme, Verge de 
Montserrat i Àngel 
Guimerà. 3/7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronda Sant 
Elm 

• Escombrat 
mixta BMX-5: ronda 
Sant Elm i tots els 
carrers de la zona est 
de Ronda Sant Elm 
5/7. 
• Escombrat 
mixta BMX-6: ronda 
Sant Elm i tots els 
carrers de la zona est 
de Ronda Sant Elm 1/7 
(dissabte). 
• Escombrat 
manual BM-2: Antoni 
Gaudí, Creueta, Les 
Palmes 6/7. 
• Escombrat 
manual BM3-1: tram 
inicial Emilia Domènec 
2/7 (dilluns i 
divendres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escombrat 
mecànic de 
calçada 1/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

 
 
 
 
 
 

• Escombrada 
manual A: Des del carrer 
Cadillac, Av. Castellmar i 
Verge del Roser (zona 
est Ronda Sant Elm) 6/7 
• Escombrada 
mecànica (A): ronda Sant 
Elm. 3/7. 
CARRERS ZONA OEST 
RONDA SANT ELM NO 

CONTEMPLATS 

Edifici 
Balmes 

   

 
 
 
 
 
 
 

• Casc 
Antic 

• Escombrat 
mixta BMX-1: tots els 
carrers excepte riera 
Gavarra, Domènec i 
Montaner, Mas Muní i 
Mercat per una banda 
i Pompeu Fabra, 
carrer Romaní per 
una altra. 5/7. 
• Escombrat 
mixta BMX-2: els 
mateixos carrers que 
l’anterior punt. 1/7 
(dissabte). 

 
 
 

• Escombr 
at manual amb 
carretó 6/7 
• Escombr 
at mecànic de 
voreres 6/7 
• Escombr 
at manual 
mecanitzat (6/7) 

• Escombrada 
manual A: els carrers 
entre carrer Barcelona i 
riera La Torre (no 
s’escombra ni riera 
Gavarra ni carrer Ample) 
6/7 
• Escombrada 
manual B: casc antic 
nord (no es contempla ni 
riera Buscarons, ni 
Gavarra ni carrer Ample 
ni Torrent dels 
Lledoners) Es 
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 • Escombrat 
mixta BMX-5: Riera 
Gavarra, carrer 
Girona, Verge de la 
Mercè, Xaro Baix, 
Jaume Pagà, 
Domènec i Montaner, 
Mas Muní i Saüc 
(zona esquerre de la 
riera Buscarons del 
Casc Antic 5/7. 
• Escombrat 
mixta BMX-6: riera 
Gavarra i riera Sant 
Domènec, C/del Mar i 
C/ Balmes 1/7 
(dissabte). 
• Escombrat 
manual BM1: riera 
Sant Domènec, 
Ample, Balmes, Vall, 
Sant Josep Oriol, 
Cedró, Romaní, 
St.Joan, St.Benet, 
Plaça de los 
Americanos 6/7. 
• Escombrat 
manual BM-2: riera 
Sant Domènec, 
Caldeta, carrer del 
Mar 6/7. 
• Escombrat 
manual BM3-3: 
Passeig Marítim? 
Entre riera Sant 
Domènec i final al 
punt d’informació 1/7 
(dimecres) 

 contemplen els carrers 
estrets que surten de la 
riera Buscarons fins al 
carrer Josep Pla 6/7 
• Escombrada 
mecànica (A): riera 
Gavarra i carrer del Mar 
3/7. 
• Escombrada 
mecànica (B): C/Ample i 
C/Vall, C/Balmes, riera 
Buscarons, Torrent dels 
Lledoners i riera de la 
Torre 3/7. 
• Escombrada 
mixta B: C/Lluís 
Domènec i Montaner, 
plaça Indústria i carrer 
Mas Muní, C/St.Isidre i 
C/Alba. 3/7 

 
 
 
 
 
 

Misericòrdia 

 
 

Escombrat mixta 
BMX-1: tots els carrers 
excepte Passeig 
Misericòrdia i Ronda 
Dr. Anglès. 5/7. 
NO ES CONTEMPLA 

EL PASSEIG DE 
MISERICÒRDIA 

 
 
 
 

Escombrada 
mixta 3/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

• Escombrada 
mecànica (A): ronda Dr. 
Anglès 3/7. 
• Escombrada 
mecànica (B): ronda Dr. 
Anglès i Dr. Manresa i 
avinguda Marià Serra 3/7. 
• Escombrada 
mixta C: tota la zona 
excepte les rondes i la 
riera. Inclòs el Pg. De la 
Misericòrdia. 3/7 

 
 

Mercat 

• Escombrat 
mixta BMX-1: carrer 
Clausell, Montseny, 
Mercat, Cadí i Pas 

Escombrada 
mixta 3/7 
Escombrat 
manual 

• Escombrada 
mecànica (A): ronda Dr. 
Anglès 3/7. 
• Escombrada 
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 d’En Marges i riera 
del Pinar. 5/7. 
• Escombrat 
mixta BMX-5: C/St. 
Miquel i C/St.Marc 
5/7. 
• Escombrat 
manual BM-2: 
Concòrdia, Pol, 
Montnegre, Tordera 
6/7. 
• Escombrat 
manual BM3-2: 
Rda.Dr. Anglès 1/7 
(dimarts). 

mecanitzat (6/7) mecànica (B): riera del 
Pinar 3/7. 
• Escombrada 
mixta B: C/Mercat, 
Mercat Municipal, 
C/St.Marc i C/St.Miquel. 
3/7 
• Escombrada 
mixta C: carrers entre 
Pas d’En Marges i carrer 
Mercat. No es contempla 
riera del Pinar. 3/7 

 
 

Edifici 
Rodalera 

 Escombrat 
mecànic de 
calçada 1/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Molí – 
Hospital 

• Escombrat 
mixta BMX-3: carrer 
Molí 2/7 (dimarts i 
dijous tarda). 
• Escombrat 
mixta BMX-5: 
drassanes del Pla 1/7 
(dissabte). 
• Escombrat 
manual BM1: el Molí, 
Narcís Monturiol i 
Costa del Hospital 6/7 
• Escombrat 
manual BM3-3: 
Drassanes del Pla 1/7 
(dimecres) 

 
 
 
 
 
 

Escombrat 
mecànic de 
calçada 1/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

 
 
 
 
 
 
 

Escombrat manual B: 
carrer del Molí, C/ Bruc. 
No es contempla 
Drassanes del Pla. 

 
 

Pau Casals 

 
 

NO CONTEMPLADA 

Escombrada 
mixta 3/7 
Escombrat 
manual 
mecanitzat (6/7) 

 
 

NO CONTEMPLADA 

 
A la taula següent es pot consultar les propostes de cadascuna de les empreses, pel que fa 
als equips i tipus de neteja bàsica que proposen (sense tenir en compte el diumenge, que es 
tracta en un altre punt, ni les neteges específiques). 

 
La primera cosa que es valora és la diferència de dedicació a aquests dos grans grups de 
tasques: 

 
A.      Equip de neteja bàsica dels carrers. Escombrat manual i mecanitzat. 
B.  Equip  d’actuacions  específiques.  Brigada  de  recollida  de  mobles,  de  comeses 

múltiples, d’actuació immediata. 
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Es veu una clara diferència entre les tres empreses. 
 

Així FOMENTO dedica 1 persona per la tarda a comeses múltiples i 2 pel matí a mobles i 
actuacions immediates, per tant 3 persones al grup B d’actuacions específiques. Per una 
altra banda dedica 5 persones per equips de neteja bàsica dels carrers. 
COPTALIA dedica 2 persones a l’equip d’actuació immediata, i la resta, 6 persones, pels 
equips de neteja bàsica dels carrers. 

 
Finalment, CESPA ha dedicat 1 persona per la brigada de comeses múltiples i les 7 restants 
per la neteja bàsica dels carrers. 

 
En primer lloc es valora més positivament la dedicació per part de CESPA als equips de 
neteja bàsica dels carrers. Això vol dir que dediquen 7 persones sigui de forma manual o 
mecanitzada a netejar els carrers amb una periodicitat i un àmbit territorial molt marcat. 
Creiem que d’altra manera no s’arribarà a tots els racons del poble. D’aquí es pot deduir la 
major freqüència de pas per les diferents zones, tal i com es contemplava en l’anterior punt. 
En  segon  lloc,  des  del  segon  punt  de  vista,  la  dedicació  d’aquests  equips  d’actuació 
immediata es considera important sobretot en municipis amb una recollida porta a porta com 
a Canet de Mar on es demanava recollir els elements residuals que no es recullin durant el 
vespre. Un equip de tarda de 2 persones i un equip de matí d’una persona, proposat per 
FOMENTO es considera positiu. No obstant comparant-ho amb les altres dues empreses es 
pot extreure conclusions diverses. 

 
En el cas de COPTALIA, hi ha una dedicació de dues persones per l’equip d’actuació 
immediata pel matí. Aquesta dedicació es considera idònia. No obstant per la tarda queda la 
dedicació desprotegida. I tampoc parla de cap alternativa, com la dedicació d’un encarregat. 
Tot i que sí que es poden rebre les notificacions durant 24 hores, no es veu clar que s’hi 
pugui actuar no només en casos d’emergència major. 

 
En el cas de CESPA, l’equip de comeses múltiples dedica una sola persona. Aquesta xifra 
que es pot considerar baixa, l’empresa ho argumenta indirectament mitjançant diferents 
incisos. El primer d’aquests és que la forta dedicació que requereix la recollida de mobles el 
dijous pel matí (un mínim de dues persones) el realitza en el cas de CESPA, l’empresa Arca 
del Maresme. D’aquesta manera les 8 persones que durant la setmana es dediquen a la 
neteja en general no han de fer una parada, algunes d’elles, el dijous per fer la recollida de 
mobles. Aquest fet, que es valorarà en l’apartat de recollida de mobles, es considera com una 
proposta molt bona. També CESPA proposa un equip de neteja mecanitzada de dues 
persones de dilluns a divendres per la tarda, que en qualsevol moment poden deixar el que 
fan per dedicar-se a qualsevol actuació més necessària. També la dedicació de l’encarregat 
al poble de Canet de Mar, s’entén que pot donar suport en aquest equip d’escomeses 
múltiples. Fins i tot, el 3er peó dedicat a l’escombrada manual pot donar suport a aquest 
equip. 

 
D’aquesta manera, es considera que la proposta de CESPA és molt correcte. Per una banda 
cobreix molt més l’aspecte de neteja bàsica mitjançant un protocol de neteja manual i/o 
mecanitzada amb major dedicació de personal. Per l’altra, l’altre equip d’actuacions 
immediates, tot i que es presenta amb una persona es donen opcions diverses per cobrir el 
servei en cas de necessitat. 

 
La  proposta  de  COPCISA  també  es  considera  molt  correcte  pel  que  fa  a  l’equilibri  de 
personal en cada tipus de tasca. 

 
La de FOMENTO es considera lleugerament inferior. 
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Taula de tipus d’escombrat bàsic i dedicació de personal 
 

Empresa Tipus d’escombrat i dedicació de personal 
CESPA 1.   Escombrat manual. 3 peons normalment de torn de matí (7 a 13:48 h 

de dilluns a divendres i de 7 a 11:30 h el dissabte). 
2.   Escombrat mixt. 2 equips amb un peó – conductor i un peó cadascun 

que es reparteixen diferents zones del poble. De dilluns a divendres de 7 
a 13.48 h i dissabte de 7 a 11.30 h. També hi ha un equip que funciona 
els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 14 a 17.05 h i el dimecres de 6 
a 7 h i de 14 a 16.05 h (neteja mercat). L’equip de la tarda treballa a 
zones aïllades del municipi però també pot fer tasques d’emergència. 

3.   Brigada de comeses múltiples. 1 peó – conductor, reforçat quan cal 
per un peó de l’escombrat manual o l’encarregat. De dilluns a divendres 
de 7 a 13.48 h i dissabte de 7 a 11.30 h. 

4.   Brigada recollida de mobles. Equip extern de l’empresa Arca del 
Maresme. Equip dedicat el dijous només als mobles, alliberant a l’equip 
d’escomeses múltiples i al reforç del peó de l’escombrat manual de la 
recollida de mobles. 

COPTALIA 1.   Escombrat manual. 2 peons. 6/7 dies per setmana + 1/7. 
2.   Escombrat manual motoritzat. 1 peó – conductor per a la neteja de 

punts especials i tasques de vigilància de la via pública. 6/7. ½ jornada a 
neteja especial i l’altre ½ jornada a escombrat manual motoritzat (estudi 
econòmic). 

3.   Escombrat mecànic de voreres. 1 peó – conductor. 6/7. 
4.   Escombrat mecànic de calçades. 1 peó – conductor. 1/7. Dedicació 

60% durant 52 dies (estudi econòmic). 
5.   Escombrada mixta. 1 peó – conductor + 1 peó. 5/7 + 1/7. Durant 52 

jornades dedicació del 40% (estudi econòmic). 
6.   Equip d’actuació immediata. 1 peó – conductor + 1 peó. 6/7. 

Com que a la memòria tècnica no quedava clara ni la dedicació horària ni la 
distribució del personal a cada tipus de neteja bàsica s’ha tingut en compte 
l’apartat d’organització del servei (serveis bàsics) i l’estudi econòmic. En resum, 
s’ha arribat a la conclusió que diàriament proposen 2 peons d’escombrada 
manual, 1 peó-conductor amb vehicle de neteja manual, 1 peó-conductor i 1 peó 
amb una escombradora i 1 peó-conductor amb una escombradora i, finalment, 1 
peó-conductor i 1 peó per l’equip d’actuació immediata. 

FOMENTO Horari normal de 6 hores. 
1.   Escombrat manual. 2 peons. 6 cops/setmana. 
2.   Escombrat mixt. 1 peó – conductor + 1 peó 6 cops/setmana. 
3.   Escombrada mecànica de vials. 1 conductor 6 cops/setmana. 
4.   Repàs de tarda. 1 peó-conductor amb vehicle lleuger caixa oberta. 6 

cops/setmana (hivern 5/7 i 1/7 dedicat a aigua a pressió). 
5.   Mobles i actuacions immediates. 1 conductor i 1 peó. 

 

Tipus de neteja 
 

A la taula anterior es pot observar els diferents tipus de neteja que es proposen. 
 

La gran diferència és entre CESPA i les altres empreses, COPTALIA i FOMENTO. Aquestes 
dos últimes empreses proposen una dedicació forta de l’escombrat mecànic de vials. O sigui 
una escombradora on únicament hi va el conductor i que avançant més ràpid pot arribar a 
una extensió més àmplia del territori. 
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En canvi, CESPA, quan treballa amb escombradores sempre ho fa amb el tipus d’escombrat 
mixt. O sigui un conductor i un peó a peu de carrer amb l’escombra. Aquest tipus de neteja 
que pot ser més lent abasta no tan sols la calçada sinó les voreres i sota els vehicles. 

 
Es valora com a millor proposta, la realitzada per l’empresa CESPA ja que es considera que 
la neteja d’únicament de la calçada a una gran part del poble, tot i que pugui tenir un suport 
de l’equip d’actuació immediata, és pitjor. Així la proposta mitjançant 2 escombrades mixtes 
es considera millor que la únicament de calçada i una mixta. 

 

Diumenges i festius 
 

Un factor important a valorar per la neteja de Canet de Mar és la dedicació de personal 
durant el diumenge i els festius, més essent un poble amb una implantació turística i de 
segona residència forta. 

 
En el quadre següent es pot observar la proposta que fa cadascuna de les empreses pels 
diumenges i els festius. 

 
Empresa Diumenges i festius 

CESPA 1.   1 peó – conductor + 1 peó de 7 a 11 h amb una escombradora durant 
tot l’any. 

2.   1 peó de 7 a 11 h d’escombrat manual durant tot l’any. 
3.   1 peó – conductor de reforç els diumenges i temporada alta de 7 a 11 

h amb una piaggio i un hidronetejador. 
COPTALIA 1 peó – conductor d’escombrat manual amb vehicle durant tot l’any (67 

dies de servei). L’horari de dedicació es desconeix. 
FOMENTO 1.   Durant l’estiu servei mixte d’escombrada manual i acció immediata. 1 

peó – conductor. (19 dies segons l’estudi econòmic). 
 

Com es pot observar a la taula, CESPA fa una proposta molt més avantatjosa que les altres 
dues empreses. La pitjor és FOMENTO. 

 

Dedicació per les tardes 
 

La presència de personal de neteja durant la tarda és un altre factor important a valorar. A la 
taula següent es pot consultar les diferents propostes de cadascuna de les empreses: 

 
Empresa Tardes 

CESPA Un equip d’escombrada mixta amb un peó – conductor + un peó que fa la 
neteja dos cops pe setmana dels carrers del Grau, 2 cops de Can Salat- 
Busquets i 1 cop (dimecres) del mercat setmanal. La presència d’aquest 
equip permetrà la intervenció en qualsevol altre punt si se li requereix. 
La dedicació a jornada completa de l’encarregat també permet la intervenció 
en horari de tarda. 

COPTALIA Tot i que no s’explica a la descripció de la memòria, a la taula de serveis que 
proposa l’empresa s’observa la dedicació d’un peó – conductor a mitja 
jornada durant 3 mesos de temporada alta 76 jornades de servei. Aquest 
servei el realitza com a escombrat manual motoritzat de repàs. (Estudi 
econòmic: entre el 15/06/05 i el 15/09/05. 

FOMENTO Repàs de tarda. 1 operari conductor amb un vehicle lleuger caixa oberta 
durant 6 cops per setmana l’estiu i 5 cops per setmana durant l’hivern. El 6è 
dia de l’hivern es dedica a la neteja amb aigua a pressió. La presència 
d’aquest equip permet la intervenció en qualsevol punt del poble en qualsevol 
moment. 
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CESPA i FOMENTO proposen un equip de treball per la tarda. La proposta de FOMENTO és 
millor ja que dedica 6 dies per setmana, que en els casos de municipis on s’aplica la recollida 
porta a porta, és un servei molt ben valorat. CESPA dedica dues persones per la tarda que 
poden fer tasques alternatives en cas que se’ls hi requereix. 

 
La pitjor de les propostes en aquest cas és la de COPTALIA ja que tan sols dedica un equip 
per la tarda durant l’estiu. 

 
Encarregat 

 
La dedicació d’un encarregat és una de les coses que s’especificava al plec i que es valora 
més positivament. La figura d’aquest encarregat dedicat directament a la tasca sobre el 
terreny al municipi és molt important pel servei que vol ofertar l’Ajuntament. 

 
CESPA fa una proposta clara de la figura de l’encarregat, el qual estarà disponible les 24 
hores per qualsevol incidència. La jornada i la dedicació exclusiva a Canet de Mar és el que 
es valora més positivament. 

 
FOMENTO proposa un encarregat a mitja jornada. No obstant, la dedicació exclusiva no es 
veu clara. 

COPTALIA no defineix la figura de l’encarregat. I si ho contempla ho fa de forma indirecta. 

Neteges especials, pintades, bancs 
 

CESPA fa una proposta molt clara del servei de neteges especials que es demanava al plec. 
Proposa, resumint, un equip format per 1 peó – conductor, 1 piaggio porter i 1 equip 
hidronetejador. Aquest servei realitzarà actuacions sobre pintades, xiclets, taques, cartells, 
mobiliari urbà, etc. També oferta la neteja d’embornals per part de l’equip d’escomeses 
múltiples. Presenta, també, un plànol d’ubicació dels bancs. 

 
COPTALIA també ofereix, quan faci falta, la neteja amb caràcter extraordinari de taques o 
racons especialment bruts mitjançant aigua a pressió i productes adients. Proposa un vehicle 
auxiliar equipat amb màquina d’hidropressió amb un peó – conductor. També fa la proposta 
de neteja de bancs i de pintades amb els mateixos mitjans i personal. Defineix 12 neteja de 
pintades a l’any. També proposa 2 neteges dels embornals. 

 
FOMENTO no proposa res respecte aquest tipus de neteja. Ho esmenta de forma general 
com feina a realitzar per l’equip d’actuació immediata. 

 
Buidat i neteja de papereres 

 
CESPA inclou el buidat de papereres en el circuit del personal de neteja. Està contemplat i es 
considera suficient. Neteja un cop al mes amb hidronetejador. Presenta un plànol d’ubicació 
de les papereres. 

 
COPTALIA defineix les freqüències de buidatge. La presentació d’aquestes freqüències es 
considera  força  correcte.  No  obstant,  en  municipis  on  hi  ha  la  recollida  porta  a  porta 
l’aportació de bosses d’escombraries a les papereres pot ser important. En aquest cas 
aquestes freqüències poden quedar curtes. Neteja quinzenal o mensual. 

 
FOMENTO també especifica de forma general que farà el buidat de papereres cada equip 
que treballi al carrer. 
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Celebracions locals, el mercat setmanal i els mercats extraordinaris 
 

CESPA defineix molt clarament la neteja durant el mercat setmanal, dedicant un servei de 
neteja  abans  de  la  obertura  i  un  cop  desmontat.  La  neteja  la  proposen  amb  una 
escombradora amb un peó – conductor i un peó. Pel que fa a les festes i fires no estableix 
límit de neteges i ho defineix clarament. A l’estudi econòmic es desglossa els costos de cada 
tipus de neteja en funció de festes especials. 

 
COPTALIA proposa dedicar 7 dies l’any a realitzar neteges d’espais de festes i actes al carrer 
amb dos peons i dos condutors, el bolquet i una escombradora. També proposa fer la 
recollida 1 cop per setmana del mercat setmanal. 

 
FOMENTO no defineix a la proposta aquest tipus de neteja de forma important. 

 
. Recollida de voluminosos 

 
En aquest cas es considera molt bona proposta la realitzada per CESPA, ja que proposa la 
participació en aquest servei d’una empresa especialitzada com ho és l’Arca del Maresme. La 
descripció del servei que realitzen és molt acurada. Proposen, fins i tot, recollir les demandes 
dels ciutadans mitjançant un telèfon d’atenció. També donen resposta a les incidències 
típiques pel que fa a aquest tipus de servei (nombre de recollides màxim, etc.). 

 
Les altres dues empreses fan la proposta basant-se amb el plec de prescripcions tècniques. 

 
. Recollida d’animals morts 

 
CESPA defineix com serà aquest servei i conforme a la normativa. Proposa traslladar aquest 
animal a un contenidor especial i portar-lo a un gestor autoritzat. També ofereix la possibilitat 
que sempre que es pugui el gestor autoritzat el reculli directament. Les despeses d’eliminació 
aniran a càrrec de l’Ajuntament. 

 
COPTALIA diu que retirarà els animals morts segons un protocol especial i sense límit de 
serveis. Aquesta no limitació de serveis és la que fa que es consideri com a millor proposta. 
FOMENTO no ho estipula. 

 
. Neteja d’embornals 

 
CESPA repassarà els embornals quan el personal faci el circuit de neteja. Sobretot vigilarà 
en època de caiguda de fulles. 

 
COPTALIA  diu  que  netejarà  els  embornals  2  cops  l’any,  sent  una  d’elles  a  la  tardor. 
Comprovarà la seva operativitat després de pluges torrencials. 

 
FOMENTO no defineix aquest aspecte clarament. 

 
. Escatat de la vegetació espontània 

 
CESPA no fa una definició clara d’aquest servei. 
COPTALIA diu que la eliminarà. 
FOMENTO no ho defineix clarament, però ofereix una desbrossadora. 

 
 Neteja de passos subterranis 

 
CESPA fa una proposta de neteja de passos subterranis, sobretot a l’estiu amb el reforç del 
diumenge i festius. 
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COPTALIA diu que ho farà. 
FOMENTO no esmenta res clarament. 

 
. Baldejat 

 
CESPA proposa 2 cops per setmana durant els mesos de juny, juliol i agost (26 cops). Els 
dimecres i divendres de 7 a 10.10 h. Defineix àmpliament com realitzarà el servei i la 
metodologia operativa. Ho farà amb un operari – conductor i un peó. 

 
COPTALIA esmenta que el rec a pressió mecànic de vials és un servei extern a la contracta. 
(?). Mensual durant l’hivern (9 mesos) i quinzenal estiu (3 mesos). 

 
FOMENTO realitzarà entre l’1 de juny i el 30 de setembre 2 cops per setmana aiguabtre de 
voreres i vials (35 dies) i 1 cop per setmana durant l’hivern (34 dies). Ho farà amb una furgo 
de  1.000  litres  i  un  operari  –  conductor.  Sembla  que  a  la  oferta  econòmica  s’han 
comptabilitzat 42 dies de baldeig (per tant no concorde amb la proposta tècnica). No obstant 
ho considerem amb la màxima puntuació. 

 
. Equips d’actuació immediata i emergències 

 
CESPA defineix el servei especial de neteja en casos d’emergència. Defineix els serveis que 
realitzarà. També esmenta que recollirà residus domèstics abandonats a la via pública en 
menys de 30 minuts des del moment de la seva detecció. 

 
COPTALIA defineix un equip amb un conductor i un peó amb el bolquet de caixa oberta. 
Esmenta els possibles serveis que farà. 

FOMENTO inclou aquest servei a l’equip d’actuacions immediates. 

Altres serveis 
 

COPTALIA ofereix la neteja intensiva quan la caiguda de la fulla. També es valora molt 
positivament, tot i que no apareix a la memòria tècnica, el Servei Telefònic d’Atenció 
Ciutadana i l’elaboració d’enquestes a la població. 

 
 

ALTRES MILLORES EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 

Les millores que presenten cadascuna de les empreses són les següents: 
 

Empresa Altres millores 
 
 
 
 
 
CESPA 

• Millor comunicació: comunicat de treball d’incidències. 3 telèfons móbils. 
300 euros pels equips i 360 euros per operari i any. 

• Encarregat gratuït. 25.000 euros l’any. 
• Treballadors seleccionats amb criteris socials: l’Arca del Maresme (es 

contempla a l’apartat de clàusula de preferència social). 
• Hidronetejador i vehicle Porter. 4.000 euros l’any (es contempla a millora 

de maquinària). 
• Carretons de neteja: 3 nous. 1500 euros. 
• Caixa oberta 20 m3. Sense cap cost. Per dipositar els voluminosos. 
• Transport dels residus: cap cost. 

 
 
COPCISA 

• Ús de productes i maquinària respectuosos amb el medi ambient. 
• Rotulació dels vehicles: pintura i retolació homogència dels vehicles. 
• Neteja de paviments durs. 4.137,28 euros. 
• Formació contínua del personal. 
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 • Presentació del servei: campanya de presentació de la nova maquinària. 
• Contractació de personal del municipi. 
• Assessorament en aspectes medi ambientals. 
• Màxima mecanització dels serveis. 
• Titularitat i exclusivitat de la base de dades. 
• Subministrament de la informació. 
• Digitalització dels plànols i activitats dels serveis. 
• Sistema de qualitat. 

 
 
 
 
 
 
 
FOMENTO 

• Informatització i gestió de dades del servei: programa de peticions i 
reclamacions per Ajuntament i veïns, etc.... 5.000 euros. 

• Implantació de les normes ISO 9000 i ISO 14001. Sense cost. 
• Assessorament ambiental i qualitat ambiental. 
• Convenis “Ment” i “Projecte Sersos”. 
• Ús de productes respectuosos amb el medi ambient. 
• Assessorament de cara a l’obtenció d’ajuts europeus per a inversions 

mediambientals. 
• Rotulació dels vehicles de la concessió. 3.000 euros. 
• Presentació dels vehicles de la nova concessió. 
• Utilització de biodiesel. 
• Aportació de maquinària nova (contemplat a la valoració de maquinària). 
• Neteges en festius. 2.200 euros. (ja es demanava en el plec). 

 
Descartem com a millores les aportacions de maquinària o preferències socials, ja que es 
contemplen en els dos últims criteris de valoració. També descartem aquelles millores que 
considerem que es demanaven d’obligat compliment en el plec. O aquelles amb les quals 
totes les empreses poden coincidir. 

 
De CESPA es valora positivament l’aportació de l’encarregat gratuït, la millora en la 
comunicació, la caixa oberta i el transport gratuït dels residus. També es valora positivament 
l’aportació de 3 carretons. 

 
De COPCISA es valora positivament la rotulació dels vehicles, la digitalització dels plànols i 
activitats dels serveis. La neteja de paviments durs també es valora, però val a dir que ja es 
demanava en el plec. 

 
De FOMENTO es valora positivament la informatització i gestió de dades del servei 
(àmpliament exposat al document 14 de la oferta B), la rotulació dels vehicles de la nova 
concessió. Fomento, tot i que no ho inclou com a millora, inclou l’aportació de 2 carretons 
nous. 

 
Val a dir que moltes de les millores que s’han observat, són millores tipus que es presenten 
en aquests tipus de projectes. Tot i que no ho incloem en els anteriors apartats, sí que s’han 
inclòs en la valoració general. 

 
 

DOTACIÓ DE MAQUINÀRIA 
 

La maquinària nova que es presenta com a millora per part de cada empresa és la següent. 
No es contempla la maquinària que ja es demana en el plec (escombradora de recanvi, cuba 
de rec i el turisme de l’encarregat). 

 
Empresa Dotació de maquinària que millori el servei 
CESPA Hidronetejador. 

Vehicle porter. 
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 Un camió caixa oberta 16 m3 (voluminosos). 
COPCISA Bufadora de motxilla. 

Vehicle de neteja alta pressió Piaggio Porter. 
Hidronetejador. 

FOMENTO 1 escombradora d’aspiració (en règim de lloguer). 
1 furgó de neteges especials amb alta pressió com vehicle extern al contracte 
(en règim de lloguer). 
1 màquina lleugera bufadora (cal fer veure que les despeses d’amortització 
que es defineixen a l’estudi econòmic suposen un cost per l’Ajuntament, quan 
es demanava que no hi hagués). 
1 màquina lleugera desbrossadora. 

 
Totes les empreses han presentat millores respecte la maquinària que permeti incrementar el 
rendiment del servei. 

 
Les  tres  empreses  presenten  mitjans  materials  per  fer  les neteges especials.  CESPA  i 
COPTALIA hidronetejador amb la piaggio porter. I FOMENTO el furgó de neteges. 

 
Es valora positivament l’aportació d’un vehicle per a la recollida de voluminosos per part de 
CESPA, ja que d’aquesta manera s’alliberarà la Nissan per a altres tasques. 

COPCISA presenta també una motxilla bufadora que es valora positivament. 

I finalment FOMENTO presenta una escombradora en règim de lloguer que treballarà com a 
màquina habitual, una màquina bufadora i una desbrossadora. 

 
En tot cas la valoració és més positiva pel que fa a la proposta de FOMENTO ja que presenta 
millor maquinària. 

 
 

PREFERÈNCIA SOCIAL 
 

CESPA presenta preferència social en favor de les proposicions presentades per les 
empreses que en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica disposen d’un nombre de 
treballadors seleccionats amb criteris socials (risc d’exclusió, inserció laboral d’aturats de 
llarga durada, minusvàlids). 

 
La proposta de CESPA és la participació en el servei de neteja viària de l’empresa ARCA 
DEL MARESME, amb una forta implantació als municipis del Maresme. La descripció de tot 
el projecte que fa l’Arca del Maresme, no tan sols iguala les més avantatjoses des del punt de 
vista de criteris objectius, sinó que la millora en sobremanera. 

 
 

DISTRIBUCIÓ DELS PUNTS 
 

 

Criteris de valoració Punts 
totals 

  

CESPA   

COPCISA 
 

FOMENTO 

Oferta econòmica 45  6,70  20,10  15,44  
Valoració tècnica i econòmica 35  31  14,25  16,25  

• Dedicació i freqüència  8  7  2  3 
• Dedicació del personal  3  3  3  2 
• Tipus de neteja  3  3  1  1 
• Diumenges i festius  3  3  1 0,5 
• Dedicació per les tardes  3  3 0,25  3 
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• Encarregat 3 3 0 1,5 
• Neteges especials, pintades, bancs 2 2 2 0,5 
• Buidat i neteja de papereres 0,5 0,5 0,5 0,5 
• Celebracions locals, mercats 1 1 0,5 0 
• Recollida voluminosos 2 2 0 0 
• Animals morts 0,5 0,25 0,5 0 
• Embornals 0,5 0,25 0,25 0 
• Escatat de la vegetació 0,5 0 0,5 0,25 
• Passos subterranis 0,5 0,5 0,25 0 
• Baldejat 2 0,5 1 2 
• Equips d’actuació immediata 2 2 1 2 
• Altres serveis 0,5 0 0,5 0 

Millores 10 4 4 4 
Maquinària 5 4 3 5 
Preferència social 5 5 0 0 
TOTAL 100 50,70 41,35 40,69 

 

Atès que la Mesa de Contractació, en data 13 de maig de 2005, ha acordat proposar a 
la Corporació l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa Cespa compañía española 
de servicios públicos auxiliares, SA, que ha obtingut més puntuació. 

 
D’acord amb el que disposen l’article 88 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el 
Decret legislatiu 2/2003, de  28  d’abril, pel  que  s’aprova el  Text  refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a la prestació del servei de neteja de les 
vies públiques de Canet de Mar, a l’empresa Cespa compañía española de servicios 
públicos auxiliares, SA, pel preu cert i global de 435.232,73 €, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives, particulars i generals i a la seva plica, en especial pel que fa 
a les millores ofertades que s’accepten. 

 
SEGON.- El termini d’execució del contracte serà de 1 any a comptar des de l’endemà 
de la data de la seva formalització. Abans de la finalització del termini d’execució, i de 
mutu acord, les parts podran prorrogar el contracte fins a un any més, des de la seva 
formalització, en els termes previstos a l’article 198 TRLCAP. 

 
TERCER.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils després de 
la notificació d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 
17.409,31€, equivalent al 4% de l’import d’adjudicació, de conformitat amb el que 
estableix la clàusula  VIII del plec de clàusules administratives particulars tot advertint- 
lo que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta. 

 
QUART.-  Disposar  la  despesa  de  435.232,73€  amb  càrrec  a  la  partida  núm. 
50.442.22707 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal. 
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CINQUÈ.- Requerir l’adjudicatari per tal que presenti, en el termini dels 15 dies 
següents a la notificació de l’adjudicació definitiva, un programa de treball. Abans de 
l’inici de prestació del servei, l’adjudicatari haurà d’aportar una còpia del pla de 
prevenció de riscos laborals referits al servei. 

 
SISÈ.- Requerir l’adjudicatari per tal que presenti abans de l’inici de la prestació del 
servei, una còpia de la pòlissa d’assegurança civil per danys a tercers d’una quantia 
mínima de 600.000 € i que respondrà de tota indemnització civil de danys i perjudicis 
per accidents que ocasionin els operaris i els instruments de treball utilitzats pels 
serveis. 

 
SETÈ.- L’adjudicatari realitzarà a l’inici de la prestació del servei una neteja intensiva 
de xoc a tot l’àmbit de les vies públiques municipals. 

 
VUITÈ.- El  contractista haurà  d’abonar les  despeses i  impostos dels  anuncis de 
licitació fins a la quantitat màxima de 3.000 euros. 

 
SETÈ.- El servei de neteja abastarà la totalitat de les vies públiques municipals de 
Canet de Mar relacionades a l’annex II del PCAP. La freqüència dels diferents serveis 
l’haurà  de  proposar  el  licitador  a  la  seva  proposició,  amb  concreció  de  mitjans 
personals i materials i freqüències (diàries, setmanals, mensuals, trimestrals, 
semestrals i vacances). 

 
VUITÈ.- L’adjudicatari haurà de disposar de tots els materials i mitjans auxiliars i 
complementaris que siguin necessaris per a la correcta prestació del servei, ultra la 
maquinària que li serà facilitada per l’Ajuntament a l’inici de la prestació i que quedarà 
adscrita al servei. Així mateix haurà de facilitar als operaris tot aquell material fungible 
que es precisi per a dur a terme el servei de neteja. L’aprovació del material a utilitzar, 
dosificacions i qualitat, quan s’escaigui, correspondrà als Serveis Tècnics Municipals. 

 
NOVÈ.- El contractista durà a terme la prestació del servei de conformitat amb el que 
es disposa a les clàusules XVI i següents del PCAP, i els compromisos presos per ell 
en la seva plica. 

 
DESÈ.- El contractista s’obliga a destinar a la prestació del servei la plantilla de 
personal proposada en la seva plica. 

 
ONZÈ.- La contractista posaràa disposició dels operaris d’escombrat manual 3 telèfons 
mòbils, sense cap cost per a l’Ajuntament, per tal de facilitar la comunicació i flexibilitat 
del servei. 

 
DOTZÈ.- La contractista prestarà de forma totalment gratuïta, els serveis de 
l’encarregat i del vehicle d’inspecció valorats en 25.000 euros l’any. 

 
TRETZÈ.- La contractista utilitzarà una escombradora CityCat 2000 de reserva i una 
cuba de 8000 litres de les quals només repercutiran les despeses de funcionament. A 
més utilitzarà, de forma gratuïta per a l’Ajuntament, un Hidronetejador Karcher HD 
1050B i un Piaggio Porter, dels quals l’Ajuntament només abonarà els costos dels 
consumibles, i 3 carretons nous de neteja viària, sense cap cost per a l’Ajuntament. 
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CATORZÈ.- La contractista aportarà, sense cap cost per a l’Ajuntament, una caixa de 
20 m3 per dipositar els voluminosos, fustes i trastos vells que es recullin al municipi. 

 
QUINZÈ.- La contractista es farà càrrec del transport dels residus recollits per 
l’escombrat  mecànic  i  manual,  a  un  dipòsit  controlat,  sense  cap  cost  per  a 
l’Ajuntament. 

 
SETZÈ.-  Citar  l’adjudicatari  perquè  el  dia  i  l’hora  que  se  li  indicarà  concorri  a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 

 
DISSETÈ.- Publicar en el DOGC, BOE i DOUE l’adjudicació d’aquest contracte. 

 
DIVUITÈ.-  Facultar  el  senyor  alcalde  per  signar  qualsevol  document  que  sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 

 
7.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses de data 1 de juny de 2005, per import de 10.228,71 EUR, 
corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

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

 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 1 de juny  de 2005, per import de 
10.228,71 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

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

 
8.- APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2005 

 
L’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals,  estableix que les corporacions locals, dins el 
primer trimestre de cada any natural, han d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop 
aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti. 

 
Vist l’informe evacuat conjuntament per l’interventor i el secretari municipals, que es 
transcriu a continuació: 

 
En Josep Barberà i Boix i en Marcel·lí Pons i Duat, interventor de fons i secretari, 
respectivament, de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació 
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amb l’oferta pública d’ocupació (OPO) de l’Ajuntament de la vila de Canet de Mar 
corresponent a l’anualitat pressupostària 2005, emeten el següent 

 
 

- INFORME 
 

Primer.-  L’OPO és la manera que té l’Ajuntament d’objectivar i preveure les seves 
necessitats de personal extern durant l’any, sempre i quan: 

 
a)   existeixi prèvia assignació pressupostària i 
b)   siguin places que no puguin ser cobertes pels efectius de personal existents. 

 
Segon.- La seva finalitat és merament informativa i, alhora, procurar l’objectivitat, la 
unitat i la transparència en els procediments de selecció de personal extern, recollint i 
publicant totes les places vacants que es consideri necessari cobrir durant l’anualitat 
pressupostària, encara que aquestes haguessin estat ja ofertades durant l’exercici 
anterior i, de forma irregular, com es veurà, no s’haguessin arribat a cobrir. 

 
Tercer.- L’article 18 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de 
la funció pública (LMRFP), de naturalesa bàsica, és el que regula l'OPO. És per això 
que l’article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL) estableix que les corporacions locals han de formular la seva OPO 
ajustant-se a la normativa bàsica estatal. Aquell article ha sofert una profunda 
evolució, ja que inicialment l'OPO: 

 
a)   l'integraven les places que no podien cobrir-se amb el personal existent. 
b)   havia de contenir totes les places dotades i vacants. 

 
 

-   Quart.- l’anterior sistema fou modificat per la Llei 4/1990, de 29 de juny, a partir de la 
qual (baldament la selecció de tot el personal, sigui funcionari o laboral, s'hagi de 
realitzar d’acord amb l’OPO, conforme a l’article 91.2 LRBRL) l’Ajuntament ja no té 
cap obligació d’ofertar totes les vacants, sinó únicament les que cregui convenients. 
és en aquest mateix sentit que cal interpretar l’article 25 del Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TU), quan estableix que les 
necessitats de recursos humans (...) poden ser objecte d’OPO, i és també en aquest 
sentit que cal interpretar l'article 7 del Reglament estatal d’ingrés i provisió de llocs de 
treball,  aprovat  per    RD  364/1995,  de  10  de  març,  segons  el  qual  l'OPO  ve 
constituïda únicament per les vacants la cobertura de les quals es consideri 
convenient durant l’exercici. Com destaca la millor doctrina (per tots Miguel Sánchez 
Morón i Joan Mauri Majós), aquesta discrecionalitat adquirida reflecteix l’actual 
tendència a controlar el volum de personal i àdhuc a reduir-lo. Així, l’OPO només ha 
d’abastar aquelles vacants que es prevegin cobrir en el corresponent exercici 
pressupostari, si bé, la seva aprovació i ulterior publicació obliguen a la convocatòria 
de les proves selectives d’accés. 

 
Cinquè.- La Llei 13/1996, de 30 de desembre, d’acompanyament, feu un pas més i 
declarà innecessari realitzar un concurs previ entre els que ja ostenten la condició de 
funcionaris (provisió de llocs de treball) abans de l’aprovació de l’OPO. 

 
Sisè.- Les successives lleis de pressupostos han anat introduint el nou concepte de 
taxa de reposició d’efectius (TRE), amb l’assenyalament d’un coeficient màxim sobre 
l'OPO limitatiu de les places de nou ingrés i, correlativament, de les places 
susceptibles d'oferta. La Llei 2/2004, de 27 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2005, en el seu article 20 determina que durant l’any 2005 el 
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nombre total de places de nou ingrés del personal del sector públic serà, com a 
màxim, igual al 100 per cent de la TRE i es concentraran en els sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament 
dels serveis públics essencials. En el nostre àmbit, aquest criteri no s’aplicarà al 
personal de la Policia Local. 

 
Setè.- La Llei d’acompanyament per a l'exercici 2002 obligà a què les places 
ocupades per funcionaris interins s’haguessin d’incloure en l’OPO immediatament 
posterior a la permanència d’un any de l’interí en el seu lloc, sense perjudici de les 
possibilitats d’amortització de la plaça i amb l’única excepció de les places ocupades 
per  interins  en  substitució  de  funcionaris  amb  dret  a reserva de lloc de treball. 
L’article 20 de la LPGE per a 2005 estableix que, dins de l'anterior límit referit a la 
TRE, l’OPO inclourà tots els llocs i places desenvolupats per personal interí, nomenat 
o contractat en l’exercici anterior, excepte aquells sobre els que existeixi una reserva 
de lloc o estiguin incursos en processos de provisió. Amb independència del que 
s'acaba de dir, es podran convocar els llocs o places que, estant dotats 
pressupostàriament i inclosos en les relacions de llocs de treball o catàlegs, així com 
en les plantilles de personal laboral, es trobin ocupats interinament o temporal amb 
anterioritat a 1 de gener de 2002. 

 
 

-   Vuitè.- Durant l’any 2005 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per cobrir 
necessitats urgents i inajornables. En qualsevol cas, aquests nomenaments 
computaran a efectes de complir el límits màxim de la taxa de reposició d’efectius en 
l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any següent a què es produeixi el citat 
nomenament. 

 

-   Novè.- La seva aprovació i publicació, de conformitat amb l’article 128.1 del text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (trrl) ha de tenir lloc en el 
termini d’un mes des de l’aprovació definitiva del pressupost i sempre dins del primer 
trimestre de cada any natural, conforme determina l’article 57 del Reglament de 
personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol 
(rpsel). 

 
- Desè.- La publicació s’ha d’efectuar únicament al DOGC, conforme a l’article 57.2 
RPSEL,  interpretació  compatible  amb  l’article  5  del  RD  896/1991,  de  7  de  juny, 
d’establiment de regles bàsiques i programes mínims en seu local. 

 
Onzè.- A mode de resum, es pot concloure el següent, respecte del marc jurídic 
actual referit a l’OPO: 

 
a)   l’Ajuntament, llevat que compti amb personal interí nomenat en l’exercici anterior 

no ha de publicar obligatòriament una OPO l'any 2005. 
 

b)   l’OPO no té un valor jurídic merament informatiu sinó que constitueix un requisit 
necessari del procediment de selecció de personal. 

 
c)   l’OPO és un acte administratiu favorable que, baldament no crei drets, sí que 

crea legítimes expectatives que no poden deixar de satisfer-se; per tant, l’OPO 
vincula l’administració que l’aprova. 

 
d)  respecte del personal laboral només cal incloure en l’OPO el de caràcter fix o 

permanent (ex. art. 18.1 RPSEL) i el personal de caràcter no permanent 
únicament quan es destini a llocs de treball reservats a personal laboral fix (ex. 
art. 19.1 i 97 RPSEL). 
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e)   el personal interí també s’ha d’incloure a l’OPO sempre i quan aquesta tingui lloc 
abans de l’inici del procediment de selecció (ex. arts. 97 RPSEL, disposició 
addicional primera del RD 896/1991, de 7 de juliol i 128.2 TRRL). 

 
f) a sensu contrario no és obligatori, per tant, incloure en l’OPO: 

 
 

-  les places reservades a funcionaris de carrera i a personal laboral fix que, tot  i 
vacants en la plantilla pressupostària, l’Ajuntament no consideri convenient 
proveir durant l’exercici, baldament es trobin cobertes per personal interí o 
laboral no permanent, amb l'excepció dels interins de la lletra a) anterior (ex 
arts. 18.4 LMRFP, 25 TU i 128 TRRL). 

 
-  la contractació de caràcter laboral que no es correspongui amb l’existència 

prèvia de places previstes en la relació de llocs de treball (RLT) en general (ex 
art. 20.1 RPSEL) i, en particular: 

 
 

- els llocs de treball de temporada amb caràcter no habitual o  per a tasques 
específiques de caràcter temporal amb jornada completa o parcial (ex art. 
16.2.d) RPSEL). 

 
-  els llocs de treball de temporada amb caràcter habitual i amb jornada completa 

o parcial, sempre que l’entitat local no decideixi proveir-los amb personal de 
caràcter fix (ex arts. 16.2.c) i 18.3 RPSEL). 

 
- els llocs de treball de personal laboral, fix o temporal, i de personal interí que ja 

es trobessin convocats en el moment d’aprovar-se l’OPO. Aquesta regla val 
també pels funcionaris de carrera. 

 
- els nomenaments interins i els contractes laborals temporals, per efectuar 

substitucions de personal amb dret a reserva de plaça o lloc de treball, o en el 
supòsit de vacants sobrevingudes (ex art. 59.3 RPSEL). 

 
g)  l'OPO s’aprova dins del primer trimestre de l’any natural, un cop aprovat el 

pressupost de l’exercici de què es tracti i dins del mes següent a la seva 
aprovació. 

 
h)   si   el   pressupost   s’aprova   amb   retard,   res   impedeix   que  l’OPO   també 

s’endarrereixi més enllà del primer trimestre, sempre i quan el procés selectiu 
s’ultimi dins l’exercici pressupostari corresponent. 

 
i) la pròrroga del pressupost de l’any anterior impedeix aprovar una nova OPO; en 

canvi, és possible ampliar-la durant l’exercici prorrogat, sempre que es disposi de 
les corresponents places vacants i pressupostades. 

 
j) en tot cas la publicació de l’OPO obliga a fer la convocatòria de les proves 

corresponents dintre de l’anualitat pressupostària. 
 

k)   constitueixen   l’OPO   les   places   vacants,   dotades   pressupostàriament,  de 
funcionaris i laborals que no puguin ser cobertes amb els efectius existents i la 
cobertura de les quals es consideri convenient durant l’exercici pressupostari. 

 
l) ni les places de personal eventual ni les reservades a funcionaris amb habilitació 

de caràcter estatal no s’han d’incorporar a l’OPO. 
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m)  la facultat de determinar les necessitats de recursos humans que no puguin ser 
cobertes amb els efectius existents constitueix una potestat d’organització, de 
naturalesa discrecional, que correspon als òrgans de govern de l’entitat, sense 
que existeixi l’obligació jurídica d’incorporar totes les places vacants i 
pressupostades a una OPO ni d’oferir-les a la provisió interna. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu aplicable i 
a les prioritats municipals, tal com vénen definides en virtut de les polítiques pròpies 
que  es  deriven de  les  corresponents disponibilitats i  previsions pressupostàries i 
d’acord amb l’informe transcrit. 

 
SEGON.- En els termes precedents aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

-           FUNCIONARIS DE CARRERA 
 

Grup segon article   25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració 
General. Número de vacants: Dues. Denominació: Tècnic d’Administració General 

 
Grup segon article   25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració 
Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic d’Administració Especial, cap 
de Recursos Humans. 

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

 
Grup segon article   25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: Escala de Administració 
General,  subescala  administratiu.  Número  de  vacants:  Una.  Denominació: 
administratiu 

 
Grup segon article   25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de Administració 
Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia local. Número de vacants: Dues. 
Denominació: Caporal 

 
Grup segon article   25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de Administració 
Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia local. Número de vacants: Vuit. 
Denominació: Agent 

 
 

-           PERSONAL LABORAL 
 

Nivell  de  titulació: Graduat escolar. Denominació del  lloc:  Oficial 1a.  construcció. 
Número de vacants: Una 

 
Nivell  de  titulació: Certificat escolaritat. Denominació del  lloc:  Oficial  2a.  brigada. 
Número de vacants: Una 
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Nivell de titulació: Certificat escolaritat. Denominació del lloc: Peó instal·lacions 
municipals. Número de vacants: Una 

 
Nivell de titulació: Llicenciatura . Denominació del lloc: Tècnic de Cultura. Número de 
vacants: Una 

 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, 
disposar la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el “Boletín Oficial del Estado” i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de 
l’Administració de l’Estat, a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les 
ofertes públiques d’ocupació de la resta de les administracions públiques i a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

 
9.- RATIFICACIÓ PROVISIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 15 DE GENER DE 2005, 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SR. FRANCESC ARCAS RUSCALLEDA 

 
Atès que l’Alcaldia, en data 15 de gener de 2005, va dictar la provisió que es transcriu 
a continuació: 

 
PROVISIÓ DE L’ALCALDIA 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 de febrer de 2004, va aprovar la plantilla 
orgànica per a l’any 2004, en la que consta una plaça d’auxiliar administratiu, adscrit a 
turisme. 

 
Atès que d’acord amb l’article 15.1 de l’Estatut dels Treballadors es poden subscriure 
contractes de treball per una durada determinada, entre d’altres circumstàncies, quan 
les  circumstàncies  del  mercat,  acumulació  de  tasques  o  excés  de  comandes  ho 
exigeixi, 

 
Atès que pel correcte funcionament de l’Àrea de Turisme, per poder programar les 
activitats de  la propera temporada, es considera necessari i convenient cobrir la plaça 
d’auxiliar administratiu, amb una dedicació de 20 hores setmanals. 

 
Atès que el Sr. Francesc Arcas Ruscalleda,   pel seu nivell de formació i capacitació 
professional es considera la persona més adient de les que es van presentar a la 
selecció feta els dies 16 de desembre de 2004 i 12 de gener de 2005 per cobrir 
temporalment aquest lloc de treball, per això,  fent  ús de les atribucions que atorga 
l’article 53.1 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, RESOLC: 

 
PRIMER.- Subscriure contracte temporal, a temps parcial, a partir del dia 2 de febrer de 
2005,  en la modalitat d’eventuals circumstàncies de la producció, per ocupar el lloc de 
treball d’auxiliar administratiu, adscrita a l’Àrea de Turisme, amb una dedicació de 20 
hores setmanals i per termini de 6 mesos al Sr. Francesc Arcas Ruscalleda,  a l’empara 
del que estableix l’article 15.b) de l’Estatut dels Treballadors i del Reial decret llei 
5/2001, de 2 de març, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a 
l’increment d’ocupació i la millora de la seva qualitat. 

 
SEGON.- Registrar aquest contracte a l’OTG de l’Alt Maresme i donar d’alta el 
treballador en el règim general de la Seguretat Social. 
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TERCER.- La present Provisió serà ratificada per una propera Junta de Govern Local. 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Ratificar la provisió de l’Alcaldia de data 5 de gener de 2005, per la  qual es 
subscriu  contracte  temporal,  a  temps  parcial,  amb  una  dedicació  de  20  hores 
setmanals i per termini de 6 mesos al Sr. Francesc Arcas Ruscalleda, per ocupar un 
lloc de treballa d’auxiliar administratiu, adscrit a l’Àrea de Turisme. 

 
10.- 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 Històrics i artístics de Catalunya. 

 
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 2005, 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 2005 

 
 

-               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. 
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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 Històrics i 
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. 

 
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 senyor Carlos Hartman com a director del Festival de Música Clàssica del Castell de 
Santa Florentina es compromet a: 

a. Oferir 20 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 

 
Segon.- 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. 
 

Tercer.- Termini: s’estableix el termini d’un any. 
 

L’alcalde                                                                                                   El director del Festival 
El secretari 

 
 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
propsota  de  la  Tinència  de  l’Alcaldia  de  Cultura  i  Comunicació,  s’acorda  per 
unanimitat: 

 
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 2005. 
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TERCER: Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquests 
acords. 

 
11.- SOL.LICITUD AL MINISTERI DE CULTURA PER AL FINANÇAMENT DE L’1% 
CULTURAL PER A LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI ODEON DE CANET DE MAR 

 
Vista l’ordre del Ministeri de Cultura número 596/2005, de data 28 de febrer de 2005, 
per la qual es disposa la publicació de l’Acord de la Comissió Interministerial per a la 
coordinació de l’1% cultural. 

 
Atès que segons disposa l’article 68.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol, en el pressupost de cada obra pública, finançada total o parcialment 
per l’Estat, s’inclourà una partida equivalent, al menys, a l’1% dels fons que siguin 
d’aportació estatal amb destí a finançar treballs de conservació o enriquiment del 
patrimoni històric espanyol o de foment de la creativitat artística, amb preferència en la 
pròpia obra o el seu entorn immediat. 

 
Atès que Canet de Mar compta amb un edifici emblemàtic anomenat “Odèon”, inclòs 
en el catàleg del Patrimoni Arquitectònic i elements d’interès històric i artístic del nostre 
municipi, obra de l’arquitecte Rafael Masó, el qual l’Ajuntament de Canet de Mar té 
interès en la seva rehabilitació. 

 
Atès que les inversions que es realitzaran seran sobre un bé de titularitat pública, 
donat que l’edifici Odèon figura inscrit dins l’Inventari de Béns Municipal, en el seu 
apartat – 1.2. Servei Públic – 1.2.a) Immobles. 

 
Atès que s’ha presentat un projecte de programació i execució de les obres el qual ha 
estat elaborat per la Diputació de Barcelona. 

 
Per tot l’exposat de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Sol.licitar al Ministeri de Cultura el finançament de l’1% cultural per ajudar a 
cobrir la despesa que suposaran les obres de   rehabilitació de l’edifici “Odèon” de 
Canet de Mar, tenint en compte que aquest projecte acompleix la finalitat que disposa 
la Llei 16/1985 del “Patrimoni Històric Espanyol”. 

 
SEGON.- Facultar el senyor Joaquim Mas Rius, alcalde president de l’Ajuntament de 
Canet de Mar per a la signatura de la documentació que sigui necessària per a 
l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 

 
12.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE SEGURETAT VIAL 
ENTRE L’INSTITUT MAPFRE I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atès que es considera que l’educació vial és molt important per evitar un problema 
social de primer ordre com són els accidents de trànsit. 

 
Atès que des de fa uns anys l’Ajuntament de Canet de Mar, a través de la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana, esmerça temps i esforços per aconseguir dur a terme el foment 
de la seguretat vial amb programes adreçats, principalment, als joves. 

 

 
35 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

Atès que l’Institut Mapfre de Seguretat Vial té com a activitat preferent l’educació vial 
dels escolars i els joves, amb una sèrie d’activitats destinades a aquests col·lectius i 
també als pares i els professors. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Institut Mapfre, que es transcriu a continuació: 

 
“A Canet de Mar, a vint-i-cinc de maig de dos mil cinc 

 
D’un part, 

 
Sr. JOAQUIM MAS RIUS, alcalde de l’Excm. Ajuntament de Canet de Mar, actuant en nom i 
representació d’aquesta entitat, 

 
I per altra part, 

 
Sr. JAVIER OLIAS MENA, de l’Institut Mapfre de Seguretat Vial (Fundació Mapfre), actuant en 
nom i representació d’aquesta entitat. 

 
Es reconeixen amb capacitat legal i poder suficient per signar aquest acord i, 

EXPOSEN 

1.- Considerant que els accidents de trànsit constitueixen un problema social de primer ordre. 
 

2.- Considerant que l’educació vial dels escolars i joves es revela com la manera més efectiva 
de previsió. 

 
3.-   Considerant   que   l’Ajuntament   a   través   de   les   conselleries   corresponents   tenen 
competències en Educació i Seguretat Vial. 

 
4.- Considerant que l’Institut Mapfre de Seguretat Vial té com a activitat preferent l’Educació 
Vial dels escolars i els joves. 

 
Tenint en compte l’exposat i considerant que existeixen punts d’acord i interès mutu entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Institut Mapfre de Seguretat Vial, ambdues parts 

 
ACORDEN 

 
Subscriure un conveni de col·laboració per al foment dels programes d’educació vial escolar en 
el municipi de Canet de Mar, segons les següents 

 
CLÀUSULES 

 
1.- Objectius: 

 
• Complimentar l’educació vial transversal que els escolars reben a les aules amb un 

programa de formació basat fonamentalment en l’adquisició d’hàbits de conducta 
responsable, solidaris i cívics amb relació a la circulació i el trànsit. 

• Fomentar  iniciatives  que  tinguin  per  objecte  desenvolupar  l’educació  vial  i  siguin 
promogudes, en l’àmbit escolar, per professors, pares i alumnes. 

 
2.- Metodologia: 
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• La formació vial per a escolars es planteja com un conjunt d’ensenyaments tant teòrica 
com pràctics. 

• La teoria s’imparteix en les aules mitjançant l’aplicació dels programes desenvolupats 
entre el Departament de Seguretat viària de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Institut 
Mapfre. 

 
3.- Continguts: 

 
Tenint en compte que els destinataris del programa de formació vial per a escolars es 
corresponen amb les tres etapes educatives (infantil, primària i secundària), els continguts 
específics van dirigits als alumnes en la seva qualitat de vianants, viatgers i conductors de 
bicicletes i conductors. 

 
4.- Vigència: 

 
El present conveni té una vigència d’un any, a partir de la seva signatura, i serà prorrogat de 
forma  automàtica  en  anys  successius,  excepte  per  denúncia  per  qualsevol  de  les  parts, 
almenys amb un mes d’antelació a la data de la seva finalització. 

 
5.- Desenvolupament: 

 
El programa de formació es desenvoluparà al llarg de tot el curs escolar amb actuació variables 
en la duració i la temporalització depenent del nivell sobre el que s’actuï. 

 
6.- Compromisos: 

 
- L’Institut Mapfre de Seguretat Vial posa al servei del programa els recursos següents: 

• Cursos  de  formació  dirigits  als  mestres  de primària,  formadors i/o policies 
locals de la localitat. 

• Aportació de materials didàctics destinats a les etapes educatives d’infantil, 
primària i secundària de totes les escoles que participen en el programa. 

• Col·laboració  en  campanyes  relacionades  amb  la  conducció  segura  del 
ciclomotor. 

 
- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet per la seva part a: 

• Destinar  els  recursos  humans  (formadors  o  Policia  municipal)  necessaris  per 
realitzar les activitats recollides en aquest acord i com a responsables d’aquestes 
activitats. 

• Aplicar el programa dissenyat conjuntament pel Departament de Seguretat Viària i 
l’Institut Mapfre als escolars d’aquesta localitat. 

• Coordinar les demandes dels centres educatius. 
• Presentar a l’Institut la memòria anual de les escoles participants. 

 
7.- Comissió mixta de seguiment i coordinació: 

 
En el marc del Conveni, es crea la comissió mixta que vetllarà pel seguiment dels programes i 
proposarà les mesures necessàries pel seu òptim desenvolupament, conforme a les clàusules 
anteriors. 

 
La comissió mixta, que estarà formada per un representant de l’Institut Mapfre de Seguretat 
Vial i un representant de l’Ajuntament, oportunament nomenats, es reunirà almenys un cop 
l’any. 
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És tasca d’aquesta comissió aprovar, en el seu cas, la memòria anual sobre l’aplicació del 
conveni en què s’inclouran les propostes de millora que afecten el seu desenvolupament. 

 
Perquè consti als efectes oportuns, se signa per duplicat el present acord en el lloc i la data a 
dalt indicats. 

 
Sr. Joaquim Mas Rius                                                      Sr. Javier Olias Mena 
Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Canet de Mar            Institut Mapfre de Seguretat Vial” 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament de Canet de Mar i  
l’Institut Mapfre de Seguretat Vial per al foment dels programes d’educació vial 
escolar en el municipi. 

 
SEGON.-  Facultar  el  senyor  alcalde  perquè  signi  tots  els  documents  que  siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
13.- PRECS I PREGUNTES 

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

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.45 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas i Rius 
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