EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
9 DE NOVEMBRE DE 2005
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de
dades

Caràcter: ordinari
Hora que comença: 21.30 hores
Hora que acaba: 22.30 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia
PRESIDEIX
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació
HI ASSISTEIXEN
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig i Valls Segon
tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal Tercera
tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata Quarta
tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern Cinquè
tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz
HI SÓN CONVIDATS
Antoni Isarn Flores
Marisol Pacheco Martos
Francesc Martín Casares
ACTUA COM A SECRETARI
Marcel·lí Pons i Duat, secretari
ORDRE DEL DIA
1)
2)
3)
4)

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Aprovació relació de crèdits
Aprovació relació de factures
Aprovació baixa per diferències comptables en el compte 4740 del PGCP de
“deutor per IVA” d’exercicis tancats, any 2002
5) Aprovació baixa liquidacions d’ocupació de via pública
6) Aprovació de les liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública amb
materials de construcció, tanques, runes, etc.
7) Aprovació contracte per a la reproducció del repertori administrat per l’SGAE i
el reconeixement el deute 2000-2005 de l’OA Ràdio Canet amb l’SGAE
8) Reconeixement del deute generat per l’organització d’actes públics de
l’Ajuntament, els drets dels quals són administrats per l’SGAE durant el període
2000-2005
9) Examen i aprovació bases tècnic de Cultura
10) Aprovació conveni utilització gimnàs IES
11) Precs i preguntes
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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 2 de
novembre de 2005 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per
unanimitat la seva aprovació.
2.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números
10435 a 10884 ambdós inclosos, de la relació núm. 34/05 del pressupost ordinari de
la corporació i les núm. 327 i 343 de l'OO. AA Radio Canet, segons la relació adjunta i
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre
les despeses.
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de
2005, tant general com de l’OO. AA. Ràdio Canet, de conformitat amb la proposta de
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 34/05 que s’acompanya,
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 42.986,81 Eur.
SEGON.- Aprovar les retencions de crèdit núm. 327 i 343 de l'OO AA Ràdio Canet per
import de 250'- € i 209,49€, respectivament.
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES
Vista la relació de despeses de data 9 de novembre de 2005, per import de
166.192,54 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data.
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2005, que fou aprovat pel
Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de maig de 2005.
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 de novembre de 2005, per import
de 166.192,54 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data.
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005.
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4.- APROVACIÓ BAIXA PER DIFERÈNCIES COMPTABLES EN EL COMPTE 4740
DEL PGCP DE “DEUTOR PER IVA” D’EXERCICIS TANCATS. ANY 2002.
Vista la Resolució de l’Alcaldia de data 3 de novembre de 2005, el regidor que
subscriu eleva la següent proposta de baixes en el compte 4740 del PGCP “Deutor de
l’Hisenda Pública en concepte d’IVA” procedent de l’any 2002, integrant en l’agrupació
de pressupostos tancats, per a la seva aprovació per part de la Junta de Govern Local
a raó dels diferències comptables.
Atès que l’objectiu de l’expedient és determinar la situació dels obligacions integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats, pendents de pagaments i reconeguts en exercicis
anteriors que, per diferents motius, s’han de depurar i donar de baixa.
A l’empara del que disposa la Regla 128.1er. de l’Ordre de 17 de juliol de 1990, pel
qual s’aprova la Instrucció de Comptabilitat per l’Administració Local.
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Donar de baixa en la comptabilitat municipal en el compte 4740 del PGCP
“Deutor de l’Hisenda Pública en concepte d’IVA” l’import de24.117,40€., procedent de
l’any 2.002, atès l’errada de la seva consignació en base a diferències en les
anotacions comptables dels diferents anys.
SEGON.- Aprovar que aquest expedient serveixi com a document comptable
justificatiu de les corresponents anotacions comptables. L’objectiu final és ajustar la
comptabilitat municipal a la realitat de les obligacions pendents de pagament
i
contribuir, així, a donar una imatge fidel de la situació financera de l’Ajuntament.
TERCER.- Donar compte del present a la Intervenció Municipal a fi que realitzi les
anotacions comptables pertinents.
5.- APROVACIÓ BAIXA LIQUIDACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Vistos els informes presentats pels Serveis Tècnics municipals en relació a l'anul.lació
de liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb materials de
construcció i altres, que es detalla:
- BAIXES:
-

Benattidor, SL, rebut per import de 84.72€
Fincas Tortosa, SL, rebut per import de 2'-€
Beatriz Rodriguez Gomez, rebut per import de 10,50€
Rosa M. Verde Rana, rebut per import de 18,- €
Jaume Ros Fontanet, rebut per import de 16'- €
Isabel Sarmiento, rebut per import de 8'- €

Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals es
proposa les baixes, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per
unanimitat:
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PRIMER.- Aprovar la relació de baixa de tributs, que a continuació es detalla:
-

Benattidor, SL, rebut per import de 84.72€
Fincas Tortosa, SL, rebut per import de 2'-€
Beatriz Rodriguez Gomez, rebut per import de 10,50€
Rosa M. Verde Rana, rebut per import de 18,- €
Jaume Ros Fontanet, rebut per import de 16'- €
Isabel Sarmiento, rebut per import de 8'- €

SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats, pel seu coneixement i
efectes oportuns.
6.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, RUNES, ETC.
Vistes les liquidacions, la relació de les quals s’adjunta, girades per la Intervenció de
Fons, pel concepte de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies i
materials de construcció, runes, tanques, etc., corresponent al tercer trimestre de
2005.
Atès que han estat trobades conformes, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia,
s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar les liquidacions pel concepte de taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, tanques, runes, etc.,
corresponent al tercer trimestre de 2005, que corresponen als expedients núm. 39 al
59 ambdós inclosos, per un import total de 707,5.-€
SEGON.- Notificar aquestes liquidacions a les persones interessades a l’efecte oportú.
7.- SIGNATURA DEL CONTRACTE PER A LA REPRODUCCIÓ DEL REPERTORI
ADMINISTRAT PER L’SGAE I EL RECONEIXEMENT DEL DEUTE 2000-2005 DE
L’ORGANISME AUTÓNOM DE RÀDIO CANET AMB L’SGAE.
Atès que SGAE és una entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor autoritzada per
Ordre del Ministeri de Cultura d’1 de juny de 1988 i que com a tal, es regeix per les
disposicions del títol IV, del llibre III, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, per
qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i pels seus estatuts.
Segons la redacció aprovada per Ordre del Ministeri de Cultura de 21 de febrer de
1995.
Atès que l’Organisme Autònom de Ràdio Canet per poder exercir les funcions que li
són pròpies reprodueix i utilitza el repertori administrat per l’SGAE i vol continuar
utilitzant-lo.
Atès que SGAE ha elaborat un contracte tipus i que ofereix a l’Organisme Autònom de
Ràdio Canet la possibilitat de signar-lo acollint-se a diverses bonificacions i regulant
així l’activitat de difusió i comunicació de Ràdio Canet.
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Atès que l’Organisme Autònom de Ràdio Canet té un deute amb l’SGAE que compren
de l’any 2000 i fins l’any 2005 que d’acord amb el contracte que apareix en aquesta
proposta pugen la quantitat de 8.768,64 € més IVA.
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar i signar el contracte de col·laboració amb SGAE el text del qual és
el següent:
“ A Canet de Mar, 21 d’Octubre de 2005
R E U N I T S
D’UNA PART Don LLUÍS GOMEZ TAMAYO
I ALTRA: Don JOAQUIM MAS I RIUS
A C T U A N T
A) El primer, en nom i representació, com a Delegat Territorial de la SOCIETAT
GENERAL D’AUTORS I EDITORS (SGAE), domiciliada a Madrid, carrer Fernando VI,
número 4, de durada indefinida i amb CIF G-28.029.643, a la qual, en endavant,
s’anomenarà SGAE.
SGAE és una entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor autoritzada per Ordre del Ministeri
de Cultura d’1 de juny de 1988 i que com a tal, es regeix per les disposicions del títol IV, del
llibre III, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, per qual s’aprova el text refós de la
Llei de propietat intel·lectual, i pels seus estatuts. Segons la redacció aprovada per Ordre
del Ministeri de Cultura de 21 de febrer de 1995.
B) I el segon, en nom i representació de l’Organisme Autónom Ràdio Canet, domiciliada a
Canet de Mar, Carrer de La Font, núm.8, 1er, CIF núm P-0800113-© en la seva qualitat de
Alcalde-President segons credita per mitjà de acord de Ple
Aquesta part, en endavant, s’anomenarà ENTITAT.
R E C O N E I X E N T - S E
mútuament, segons actuen, la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se, i,
especialment, per celebrar aquest contracte, que porten a efecte d’acord amb el que
segueix.
Article I .- Repertori de SGAE
1.

El repertori de SGAE comprèn les “obres de petit dret”, els titulars dels drets d’explotació de
les quals, que es concerneixen en aquest contracte, li han confiat, o els confiaran en el
futur, la gestió dels esmentats drets.

2.

Són “obres de petit dret”: les composicions musicals (amb lletra o sense), les obres
audiovisuals i les obres literàries de petita extensió, dramatitzades o no, creades per als
espectacles que s’anomenen de “varietats”, o representades o recitades en aquests
espectacles, tals com poemes, acudits, esquetxos i produccions anàlogues.
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Tindrà la consideració d’obra de petit dret la utilització fragmentària d’obres dramàtiques,
dramaticomusicals i coreogràfiques, quan el fragment no excedeixi de 20 minuts ni del
20% de la durada total d l’obra.
Article II.- Objecte del contracte
1.

És objecte del present contracte la concessió per part de SGAE a ENTITAT, respecte de
tots els seus centres emissors, de l’autorització no exclusiva perquè empri les obres del
“repertori administrat”. Aquesta autorització no es considerarà conferida sinó amb
l’extensió, sota les condicions i per a les modalitats d’explotació que expressament es
determinen en aquest contracte.

2.

De conformitat amb les disposicions d’aplicació, es presumeix que SGAE està legitimada
per gestionar les al·ludides obres a l’efecte d’aquest contracte, i s’exonera ENTITAT de
qualsevol responsabilitat que un tercer li pogués exigir per la utilització d’aquestes obres a
l’empara de l’autorització que aquí es concedeix.
SGAE posa a disposició d’ENTITAT, per al seu examen en el domicili de la primera, els
fitxers, suports i la resta de documentació relativa al seu “repertori administrat” i facilitarà a
ENTITAT, prèvia petició, la informació oportuna sobre la pertinença al seu repertori d’una o
diverses obres considerades singularment.

3.

En cas de disminució substancial del repertori actual de SGAE, apreciada per la Comissió
Arbitral de la Propietat Intel·lectual, qualsevol de les parts podrà resoldre el present
contracte.
Article III.- Contingut d l’autorització
1.- L’autorització concedida comprèn els drets no exclusius sobre les obres del
repertori de SGAE per a:
A) La comunicació pública per ENTITAT en les modalitats següents:
a)

Emissió exclusivament sonora, en directe o a partir de gravacions realitzades en
les condicions previstes en aquest contracte

b) Retransmissió exclusivament sonora de les obres
originalment per un organisme diferent d’ENTITAT

lícitament

radiodifoses

c)

Transmissió per cable de les emissions d’ENTITAT, sempre que s’efectuï de forma
simultània i integral per la mateixa ENTITAT i sense excedir el territori assenyalat a
l’article VI
d) Execució pública organitzada per ENTITAT amb vista a la seva emissió, sense
exigir del públic assistent cap preu d’entrada ni contraprestació de cap classe
e)

Transmissió mitjançant qualsevol instrument o aparell idoni d’obres reproduïdes o
radiodifoses en virtut d’aquest contracte, quan les esmentades operacions
s’efectuïn en actes d’ENTITAT als quals el públic assisteixi de franc

f) Incorporació de les obres a programes dirigits cap a un satèl·lit que permeti la
recepció directa en l’àmbit territorial assenyalat a l’article VI
B) La reproducció sonora en les modalitats següents:
6
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a)

Gravació per ENTITAT, o per iniciativa seva, i per a les seves pròpies emissions
sense fil, en directe o en diferit, sense cap limitació quant al nombre de vegades
que es pugui emetre la gravació, mentre aquest contracte sigui vigent

b)

Remissió de còpies de les gravacions esmentades a l’apartat a) a altres entitats
de radiodifusió, amb subjecció al que disposa l’article IX

c)

Utilització, per a les emissions i retransmissions autoritzades en aquest contracte,
de gravacions sonores lícitament produïdes per tercers amb destinació exclusiva
a l’ús privat o domèstic, i de gravacions sonores realitzades lícitament per altres
entitats de radiodifusió, tot això de conformitat amb el que preveu l’article X

2. L’autorització concedida s’entendrà sense perjudici dels drets que
corresponguin als
artistes, els intèrprets o els executants, als productors de fonogrames i de gravacions
audiovisuals i a les entitats de radiodifusió, per la utilització de les seves respectives
prestacions.
3.Especialment, es fa constar que el present contracte no autoritza ENTITAT a:
a) Realitzar la transformació de qualsevol obra del repertori
b)

La transmissió de programes propis o retransmesos, a través de cable per
operador diferent d’ENTITAT

c)

La utilització publicitària de les obres, llevat d’aquelles respecte de les quals
aquesta utilització hagi estat expressament autoritzada per l’autor o els seus
drethavents als productors dels corresponents espais

En el cas d’espais publicitaris no produïts per ENTITAT, aquesta en suspendrà la difusió
tan aviat com rebi de SGAE l’oportuna prohibició escrita, fundada en la manca
d’autorització.
4. A pesar d l’autorització concedida, SGAE es reserva el dret de prohibir amb caràcter
excepcional, havent sempre la petició degudament motivada dels titulars interessats i
comunicant.ho per escrit a ENTITAT, amb la deguda antelació, la difusió de
determinades obres. Aquesta prohibició tindrà efecte un cop s’hagi rebut la notificació.
Article IV.- Forma d’utilització. Dret moral
1.- Les obres del repertori seran utilitzades per ENTITAT en la forma en què es van crear i
dins del respecte a les bones normes artístiques i tècniques, i al dret moral dels autors,
del qual SGAE fa reserva expressa.
2.- ENTITAT podrà realitzar en les obres que utilitzi les modificacions exigides pel mitjà
de comunicació, o per les necessitats de la programació. Aquestes modificacions no
podran afectar els elements creatius de les obres ni alterar.ne el caràcter, i queda
reservat el dret moral dels autors.
3.- Les modificacions a què es refereix el paràgraf primer d l’apartat 2 d’aquest article no
conferiran cap dret d’autor als qui les realitzin, fos quina fos la classe d’aquests treballs.
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4.- ENTITAT procurarà que les emissions de caràcter publicitari s’efectuïn als intervals
naturals de les obres. En tot cas, hi haurà l’adequada separació entre els missatges
publicitaris i l’emissió de les obres, que haurà de respectar, sense cap excepció, el dret
moral de l’autor.
5.- La menció del títol de les obres i del nom dels autors l’efectuarà ENTITAT, anunciant
les dues coses cas per cas, llevat que les exigències tecnicofuncionals de la programació
ho impedeixi.
Article V.- Remuneració. Forma de pagament
I.- Cànons de la remuneració
1.- Pels drets d’explotació concedits en l’article III, ENTITAT satisfarà a SGAE, per cada
any natural, els dos cànons que s’estableixen a continuació:
a)

Un, en concepte de drets de comunicació (article III. 1.A)
b) I l’altre, en concepte de drets de reproducció (article III. 1.B)

A) Base dels cànons
2.- La base dels cànons estarà constituïda pels ingressos d’explotació que obtingui
ENTITAT cada any natural.
3.Es consideraran ingressos d’explotació les subvencions que rebi ENTITAT amb
destinació a l’esmentada explotació, les quotes d’abonats i els ingressos de publicitat.
Per aquest darrers s’entén l’import total de les quantitats que abonin- o s’obliguin a pagar
– els anunciants, hi hagi o no interposició d’agències o tercers intermediaris.
En el cas de publicitat que no es satisfaci per mitjà de contraprestació dinerària, els
ingressos corresponents a aquests espais es calcularan mitjançant l’aplicació a aquests
ingressos de la tarifa que es practiqui més generalment als anunciants o agències per
l’emissió d’espais de característiques anàlogues.
B) Deduccions i bonificacions a la base
a)

Subvencions
4.- De les subvencions, es deduiran als conceptes següents:
a)

Quotes satisfetes per ENTITAT a la Seguretat Social, meritades en el període
considerat o despeses de doblatge a llengües oficials diferents del castellà, a
elecció d’ ENTITAT

b)

IVA suportat i no deduït en la seves declaracions fiscals per ENTITAT i la resta
d’impostos dels quals legalment sigui subjecte passiu contribuent i satisfets per
ENTITAT en l’esmentat període

c) Costos financers
d) Amortitzacions
e) Minusvàlues i depreciacions
8
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f)

Despeses de primer establiment, si no es tenen en compte a les amortitzacions

g) Drets meritats a favor de SGAE i els satisfets a altres entitats de gestió
5.- A la quantitat resultant, un cop practicades les deduccions de l’apartat 4, s’aplicarà
una bonificació, en concepte de pèrdues, d’un 33,33%, i sobre la resta, una altra
bonificació del 25%, en concepte d’entitat cultural, amb fins parcialment no lucratius.
6.- A pesar de l’apartat anterior, durant els dos primers anys naturals de funcionament
d’ENTITAT, a la base no es computaran les subvencions.
b)

Ingressos publicitaris
7.- De l’import brut dels ingressos publicitaris definits a l’apartat 3 d’aquest article, es
deduiran les comissions que ENTITAT justifiqui haver satisfet a les agències,
intermediaris publicitaris, etc., legalment establerts, amb el límit del 25% de la quantitat
que cada anunciant hagi abonat o s’hagi obligat a pagar.

C) Tipus de cànon
8.Als ingressos d’explotació definits a l’apartat 3 d’aquest article, una vegada que
s’hagin practicat, en el seu cas, les deduccions i les bonificacions esmentades als
apartats 4 a 7 del mateix article, s’aplicaran els tipus o alíquotes que s’expressen a
continuació en cadascun dels anys que s’indiquen:
Anys

Drets de comunicació

1994
1995
1996
1997 i seg.

Drets de reproducció

2,9625%
3,225 %
3,4875%
3,750 %

0,9875%
1,075 %
1,1625%
1,250 %

II.- Cànons mínims
9.- En cap cas, els imports dels esmentats cànons seran inferiors als mínims següents:
a)

Cànon per dret de comunicació: 0,5625 % dels ingressos d’explotació d’ENTITAT
(definits a l’apartat 3 d’aquest article), en l’anualitat de què es tracti, sense cap
deducció

b)

Cànon per dret de reproducció: 0,1875 % de la quantitat sobre la qual s’aplica el
cànon per dret de comunicació, esmentat a a), sense deducció de cap mena
III.- Forma de pagament
10,- Dins dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any, ENTITAT presentarà
a SGAE, per cadascun dels seus centres emissors, una liquidació dels cànons meritats
durant el trimestre anterior, segons el model que s’uneix a aquest document com a
Annex 1. I l’import resultant d’aquestes liquidacions el satisfarà ENTITAT, en el domicili
de SGAE, en un termini que no excedirà dels vint dies següents als mesos esmentats.
Aquests pagaments tindran la consideració de lliurament a compte dels cànons
corresponents a l’anualitat de què es tracti.
11.- Un cop que s’aprovin els comptes de l’exercici, ENTITAT, dins dels vint dies
següents a la finalització del mes en què s’hagin aprovat, presentarà a SGAE, de la
9
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mateixa manera per cadascun dels seus centres emissors, una liquidació resum anual,
de conformitat amb el model unit a aquest document com a Annexen 2. Si, d’aquesta
liquidació, en resultes un saldo a favor de SGAE, ENTITAT procedirà a abonar.lo
immediatament. Si per contra, el saldo fos favorable a ENTITAT, aquesta ho imputarà al
primer pagament a compte trimestral que hagi de fer a SGAE.
12.- SGAE es reserva la facultat de comprovar les liquidacions que ENTITAT li presenti i
aquesta queda obligada a facilitar a SGAE la documentació necessària per practicar
aquesta comprovació i, especialment, la relativa a les deduccions efectuades en les
subvencions i els ingressos publicitaris.
13.Interessos de demora. Qualsevol quantitat no satisfeta al venciment produirà un
interès anual igual que l’interès legal dels diners incrementat en dos punts, que es
calcularan dia a dia. El mateix interès s’aplicarà a les diferències que es posin de
manifest en la comprovació de les liquidacions anuals. Aquest interès meritarà des del
moment en què caldria haver pagat les quantitats posades de manifest com a
conseqüència de la comprovació. ENTITAT podrà sol·licitar de SGAE la pràctica de la
comprovació de la liquidació resum anual, i SGAE haurà d’iniciar.la dins dels sis mesos
següents a la rebuda de la sol·licitud, sota la pena de caducitat de la seva facultat de
comprovació.
14.SGAE efectuarà la distribució de les quantitats percebudes d’ENTITAT entre els
titulars dels drets d’explotació i remuneració de les obres utilitzades per ENTITAT,
d’acord amb les normes de repartiment fixades en els seus estatuts, reglament i acords
dels òrgans socials competents.
Article VI.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit territorial de les emissions i retransmissions efectuades per ENTITAT, a través
dels centres emissors de titularitat seva, serà el territori de la seva comunitat autònoma,
amb el benentès que es consideren centres diferents als que, des d’un mateix lloc
geogràfic, emeten en freqüències diferents. A aquest efecte, no es tindran en compte els
desbordaments naturals dels senyals d’ENTITAT.
ENTITAT declara que els centres emissors de titularitat seva són els que consten a
l’Annex 3, i s’obliga a mantenir-ho al dia.
Article VII.- Declaració d’utilitzacions
1.- Sense prejudici del que es preveu en el número 2 d’aquest article,
ENTITAT, dins
del vint primers dies de cada mes, entregarà a SGAE el programa de les obres que hagi
utilitzat en les emissions de tots els centres de què sigui titular, amb referència a
cadascun d’aquests i amb les especificacions necessàries perquè SGAE, prenent com a
base aquest programa, pugui procedir al repartiment equitatiu dels drets entre els titulars
de les obres radiodifoses. SGAE facilitarà a ENTITAT el model corresponent.
En concepte de contribució per a la confecció correcta de les declaracions, SGAE es
compromet a sufragar el 50 % de les despeses directes originades per l’elaboració de les
declaracions, amb el límit del 2 % de l’import total dels cànons abonables per ENTITAT.
2.- SGAE podrà suspendre l’aplicació del que es disposa en el número anterior i
substituir les declaracions d’ENTITAT per un altre procediment de recollida d’informació
sobre les obres emeses, al qual ENTITAT s’obliga a prestar la seva màxima
col·laboració. En aquest supòsit, també quedarà en suspens la contribució a què es
10
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refereix el paràgraf segon del número anterior, amb el benentès que, del procediment
al·ludit, no se’n derivin despeses per a ENTITAT.
3.- ENTITAT entregarà mensualment a SGAE, en el model que aquesta li faciliti, la llista
de les gravacions expedides per ENTITAT a altres organismes de radiodifusió, indicant el
títol de les obres, els noms dels autors, de l’adaptador, de l’arreglador i de d’intèrpret, la
durada d’execució, la clau, l’origen de la gravació utilitzada, si escau, la data d’expedició i
la contraprestació dinerària que eventualment s’hagi convingut en els casos previstos en
el número 4 de l’article IX.

Article VIII.- Durada
1.- El dia 1 de gener 2001, tindrà a tots els efectes la consideració de data d’entrada en
vigor del present contracte.
2.Aquest contracte finalitzarà el 31 de desembre de 2005, i es prorrogarà tàcitament
per anualitats al seu venciment, llevat que qualsevol de les parts denunciï el contracte,
amb un preavis de sis mesos.
Article IX.- Remissió de gravacions a altres entitats de radiodifusió
1.ENTITAT podrà remetre a altres entitats de radiodifusió les seves pròpies
gravacions, amb la finalitat que puguin ser utilitzades únicament per a les emissions de
l’organisme destinatari. Qualsevol altre ús que faci aquest últim, com la reproducció
ocasió a tercers de les gravacions, queda expressament prohibit.
2.- SGAE es reserva la facultat d’indicar a ENTITAT els països, la legislació dels quals
no reconeix, en benefici dels estrangers, els drets de radiodifusió i reproducció mecànica.
També es reserva la facultat de prohibir a ENTITAT l’expedició de les gravacions a
organismes d’aquests països.
A l’efecte del que estableix el paràgraf anterior, els països, la legislació dels quals no
reconeix, en benefici dels estrangers, els esmentats drets són els que no estan vinculats
per la Convenció Universal sobre els Drets d’Autor ni pel Conveni de Berna.
3.Si l’organisme destinatari de les gravacions és signant, pel que fa al dret de
reproducció, d’un contracte anàleg a aquest, concertat amb la SGAE o amb una societat
de gestió del dret de reproducció mecànica, membre del Bureau International de Sociétés
Gerant les Droits d’Enregistrement et de Reproduction Mécanique (BIEM), ENTITAT
queda autoritzada per expedir.li lliurement les seves gravacions. SGAE comunicarà a
ENTITAT la llista dels organismes exclosos per aquesta disposició i la mantindrà al dia.
4.Quan no es produïssin cap dels dos supostos previstos en el número anterior,
ENTITAT, independentment de satisfer a SGAE el cànon que s’estipula a continuació,
haurà de manifestar a l’organisme destinatari, per escrit i en el moment de l’expedició de
cada gravació, la prohibició de servir-se d’aquesta gravació per a més d’una sola
utilització i la de tot un altre ús, com la reproducció o la cessió a tercers.
El cànon a què es refereix el paràgraf anterior serà del 10 % de la quantitat facturada per
ENTITAT a l’organisme destinatari, amb els mínims següents, que s’aplicaran també en
els casos que no hi hagi contraprestació dinerària a la remissió: 24,04 euros per cada
programa gravat que no excedeixi de 30 minuts, i 48,08 euros si la durada del programa
fos superior a la indicada. Aquest mínims es revisaran anualment de forma automàtica, i
s’incrementaran en la mateixa proporció en què hagi augmentat per a l’esmentat període,
11
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l’IPC elaborat per l’INE o organisme oficial que faci les seves funcions. Per cada revisió,
es prendrà com a base la quantitat que hagi regit per al període immediatament anterior.
5.- Si l’organisme destinatari no observés les limitacions mencionades en aquest article o
no fes efectiva la remuneració pels drets de radiodifusió deguts en virtut de la seva llei
nacional per la utilització de les gravacions rebudes d’ENTITAT, aquesta, a petició escrita i
fonamentada de SGAE, suspendrà l’expedició de les seves gravacions a l’esmentat
destinatari, durant el temps que ENTITAT i SGAE acordin, i que no serà inferior a sis
mesos. SGAE es reserva la facultat d’actuar directament contra l’organisme destinatari.
6.- A l’efecte establert en aquest article, s’entendrà per utilització una emissió sense fil
per a l’audiència potencial de l’organisme destinatari. Si en un mateix país existissin
diversos organismes de radiodifusió, una sola emissió de l’organisme destinatari podrà, a
més, ser transmesa també de forma sense fil, en cadena, simultàniament, pels altres
organismes de l’esmentat país.
7.- Si en el país de l’organisme destinatari d’una gravació subjecta a l’àmbit d’aplicació
d’aquest contracte, un tercer i no SGAE 0 altra entitat associada al BIEM és titular del
dret de reproducció sobre l’obra gravada, SGAE serà l’únic responsable davant dels
diversos interessats per qualsevol dret o indemnització que els pugui correspondre per
aquest concepte. No obstant això, SGAE es compromet a promoure la formalització
d’acords amb els esmentats tercers, amb la finalitat de reduir al mínim possible els riscos
de reclamacions i facilitar l’explotació de les gravacions a tots els països.
Article X.- Utilització de gravacions de tercers
1.- ENTITAT podrà utilitzar per als fins autoritzats en el present contracte, a més de les
gravacions determinades en l’article III. 1.B.c) d’aquest contracte, les gravacions sonores i
visuals efectuades per tercers en virtut d’un contracte subscrit entre aquells i SGAE o
entre els esmentats tercers i una societat de gestió del dret de reproducció mecànica
associada al BIEM.
2.- ENTITAT també podrà utilitzar gravacions de tercers que no reuneixin les condicions
determinades en el número 1. Això no obstant, respecte a aquestes gravacions, SGAE es
reserva la facultat d’indicar a ENTITAT els països la legislació dels quals no reconeix, en
benefici dels estrangers, el dret de reproducció mecànica, i la facultat de prohibir.li la
importació de gravacions procedents dels esmentats països, quan aquest reprodueixin
obres el material imprès de les quals hagi estat facilitat pels editors o per qui
legítimament posseeixi aquest material amb fins exclusivament de lloguer.
3.- A l’efecte del que s’estableix en el numero anterior, els països la legislació del qual no
reconeix, en benefici dels estrangers, l’esmentat dret de reproducció mecànica són els
que no estan vinculats per la Convenció Universal sobre els Drets d’Autor ni pel Conveni
de Berna.
Article XI.- Clàusula de part més afavorida
ENTITAT podrà reivindicar amb efecte immediat el benefici de qualsevol condició, de fet
o de dret, continguda en els contractes que SGAE concerti amb entitats de radiodifusió
per a l’explotació de les obres del repertori en les modalitats previstes en aquest
contracte, quan sigui més beneficiosa que la que s’hagi convingut aquí.
Per a l’aplicació del que estableix el paràgraf anterior, queda entès que tota condició
considerada com a més avantatjosa serà inseparable de qualsevol altra que li serveixi de
compensació.
12
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Totes dues parts llegeixen el present contracte, que s’estén per duplicat i, trobant.lo
conforme, el signen al lloc i la data indicats al principi.
Per ENTITAT

Per SGAE

A N N E X I
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL A COMPTE
Declaració que presenta ..............................................................corresponent al
................. trimestre de l’any ........, d’acord amb el que s’estableix en l’article V.III.10, del
contracte subscrit per la declarant amb SGAE.
A) Subvencions a l’explotació ...........................
Deduccions a les subvencions
a) Quotes SS o doblatges
.......................
b) IVA

.......................

c) Interessos financers

.......................

d) Amortitzacions

........................

e) Minusvàlues

.......................

f)

.......................

Despeses 1er. establiment

g) Drets d’autor

........................ € (1)

.......................

TOTAL DEDUCCIONS ..........

.......................

...................... € (2)

IMPORT NET (1) – (2) ..............................................

...................... € (3)

BONIFICACIONS
- Per pèrdues [33,33% sobre (3) ] .............................
RESTA (3) – (4) .........................................................

..................... € (4)
..................... €. (5)

- Per entitat cultural [25% sobre (5) ] .........................

..................... €. (6)

TOTAL SUBVENCIONS NETES (5) – (6)

..................... €. (7)

B) Ingressos de publicitat facturada
Directament per ENTITAT .....................................
Ingressos facturats a través d’agències ....................
Quotes d’abonats ......................................................

..................... €. (8)
..................... € (9)
..................... €. (10)

SUMA (8) + (9) + (10) ................................................
A deduir per comissions abonades a agències .......

.................... €. (11)
.................... € (12)

TOTAL INGRESSOS NETS (11) – (12) ...................

................... €. (13)

LIQUIDACIÓ PER DRETS D’AUTOR

a) Per comunicació pública .............[sobre (7) + (13) ...............
b) Per drets de reproducció ............[sobre (7) + (13) ...............

.................
.................
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TOTAL DRETS ..........................................................
16% I.V.A.
..........................................................
TOTAL A PAGAR ......................................................

.................
.................
.................

............................., ........., d .............................. de .............
A N N E X II
LIQUIDACIÓ RESUM ANUAL
Declaració que presenta ..............................................................corresponent al
................. a l’any ........, d’acord amb el que s’estableix en l’article V.III.10, del contracte
subscrit per la declarant amb SGAE.
A) Subvencions a l’explotació ...........................
Deduccions a les subvencions
h) Quotes SS o doblatges
.......................
i)

IVA

.......................

j)

Interessos financers

.......................

k) Amortitzacions

........................

l)

.......................

Minusvàlues

m) Despeses 1er. establiment

.......................

n) Drets d’autor

.......................

TOTAL DEDUCCIONS ..........

........................ €. (1)

.......................

...................... €. (2)

IMPORT NET (1) – (2) ..............................................

...................... €. (3)

BONIFICACIONS
- Per pèrdues [33,33% sobre (3) ] .............................
RESTA (3) – (4) .........................................................

..................... €. (4)
..................... €. (5)

- Per entitat cultural [25% sobre (5) ] .........................

..................... €. (6)

TOTAL SUBVENCIONS NETES (5) – (6)

..................... €. (7)

B) Ingressos de publicitat facturada
Directament per ENTITAT .....................................
Ingressos facturats a través d’agències ....................
Quotes d’abonats ......................................................

..................... €. (8)
..................... €. (9)
..................... €. (10)

SUMA (8) + (9) + (10) ................................................
A deduir per comissions abonades a agències .......

.................... €. (11)
.................... € (12)

TOTAL INGRESSOS NETS (11) – (12) ...................

................... €. (13)

LIQUIDACIÓ PER DRETS D’AUTOR
c) Per comunicació pública .............[sobre (7) + (13) ............... .................
d) Per drets de reproducció ............[sobre (7) + (13) ............... .................
TOTAL DRETS ..........................................................
.................
16% I.V.A.
..........................................................
.................
14
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TOTAL A PAGAR ......................................................

.................

............................., ........., d .............................. de .............
RESUM ANUAL
Lliuraments a compte de l’exercici .......... ...............
Primer trimestre ...............................................
Segon trimestre ...............................................
Tercer trimestre ...............................................
Quart trimestre ................................................
TOTAL ..........................................

......................... €

........................ €
........................ €
........................ €
........................ €

......................... €

IMPORT ANUAL SEGONS
AQUESTA DECLARACIÓ ........................................

........................ €

SALDO A FAVOR DE .......................

........................ €.

...................

....................................., ..........,d .......................... de ..........

SEGON.- Assumir el deute de 8.768,64 € més IVA dels anys 2000 i fins el 2005 que té
l’Organisme Autònom de Ràdio Canet amb l’SGAE a pagar durant l’any 2006 amb 12
quotes de 730,72 € més IVA .
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris en
relació aquesta proposta.
QUART.- Aquesta proposta caldrà ratificar-la al proper Ple de la Corporació Municipal.
Ràdio Canet a pagar a l'SGAE
2001
Total

817,54 €

2002

2003

2004

2005

TOTAL

1.182,63 € 1.973,97 € 2.489,43 € 2.305,07 € 6.463,57 €
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Declaració que presenta . l'Ajuntament de Canet de Mar de Ràdio Canet
corresponent a
l’any
2001 d’acord amb el que s’estableix en l’article V.III.10, del contracte subscrit per la
declarant amb SGAE.

A) Subvencions a l’explotació ...........................

..............

35.574,23

Deduccions a les subvencions
a) Quotes SS o doblatges
.......................
b) IVA
.......................
c) Interessos financers
.......................
d) Amortitzacions
........................
e) Minusvàlues
.......................
f) Despeses 1er. establiment .......................
g) Drets d’autor
.......................
TOTAL DEDUCCIONS ..........

9.506,09

.......................

9.506,09

IMPORT NET (1) – (2) ..............................................
BONIFICACIONS
Per pèrdues [33,33% sobre (3) ] .............................

8.688,51

RESTA (3) – (4) .........................................................
Per entitat cultural [25% sobre (5) ] .........................

17.379,63
4.344,91

TOTAL SUBVENCIONS NETES (5) – (6)
B) Ingressos de publicitat facturada
Directament per ENTITAT .....................................
Ingressos facturats a través d’agències ....................
Quotes d’abonats ......................................................

1.060,78

SUMA (8) + (9) + (10) ................................................
1.060,78
A deduir per comissions abonades a agències .......
TOTAL INGRESSOS NETS (11) – (12) ...................
LIQUIDACIÓ PER DRETS D’AUTOR
TIPUS DE CANON

a) Per comunicació pública .[sobre (7) + (13)
b) Per drets de reproducció ..[sobre (7) + (13)

........

14.096
14.096

3,75%
1,25%

528,58
176,19

TOTAL DRETS ..........................................................
16% I.V.A.
....................................................

112,76

TOTAL A PAGAR ....................................

817,54
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LIQUIDACIO EMISSORES DE RADIO

LIQUIDACIÓ ANUAL
Declaració que presenta .
l'Aju nta ment de Canet de Mar de Ràdio Cane correspo nent a
l’any
2002 d’acord amb el que s’estableix en l’article V.III.10, del contracte subscrit per la
declarant amb SGAE.

A) Su bve n c io n s a l’e xplot ació ...........................

..............

47.920,96

Deduccions a les subvencions
a) Quotes SS o doblatges
.......................
b) IVA
........... ............
c) Interessos financers
.......................

d) Amortitzacions
e) Minusvàlues
f) Despeses 1er. establiment
g) Drets d’autor
TOTAL DEDUCCIONS ..........

13.798,00
47,35

........................
.......................
.......................
.......................
.......................

13.845,35

IMPORT NET (1) – (2) ..............................................
BONIFICACIONS
Per pèrdues [33,33% sobre (3) ] .............................

11.357,40

RESTA (3) – (4) .........................................................

22.718,21

Per entitat cultural [25% sobre (5) ] .........................
5.679,55

TOTAL SUBVENCIONS NETES (5) – (6)
B) Ingressos de publicitat facturada

Directament per ENTITAT .....................................
Ingressos facturats a través d’agències ....................

3.351,60

Quotes d’abonats ......................................................
SUMA (8) + (9) + (10) ................................................

3.351,60
A deduir per comissions abonades a agències .......
TOTAL IN G R ESS OS NETS (11) – (12) ...................
LIQUIDACIÓ PER DRETS D’AUTOR
TIPUS DE CANON

a) Per comunicació pública .[sobre (7) + (13)

b) Per drets de reproducció ..[sobre (7) + (13)

........

20.390

3,75%

764,63

20.390

1,25%

254,88

TOTAL DRETS ..........................................................

16% I.V.A.

....................................................

163,12

TOTAL A PAGAR ....................................

1.182,63

............................., ........., d .............................. de .............
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LIQUID ACIÓ ANUAL
Declaració que presenta .

l'Aju nta ment de Canet de Mar, de Ràdio Can corresp onent a

l’any
2003 d’acord amb el que s’estableix en l’article V.III.10, del contracte subscrit per la
declarant amb SGAE.

A) Subve ncions a l’explotació ...........................

..............

64.034,92

Deduccions a les subvencions
a) Quotes SS o doblatges

.......................

b) IVA

.......................

c) Interessos financers
d) Amortitzacions
e) Minusvàlues
f) Despeses 1er. establiment
g) Drets d’autor

.......................
........................
.......................
.......................
.......................

TOTAL DEDUCCIONS ..........

15.333,34
47,52

.......................

15.380,86

IMPORT NET (1) – (2) ..............................................
BONIFICACIONS

Per pèrdues [33,33% sobre (3) ] .............................

16.216,40

RESTA (3) – (4) .........................................................

32.437,66

Per entitat cultural [25% sobre (5) ] .........................

8.109,42
TOTAL SUBVENCIONS NETES (5) – (6)
B) Ingressos de publicitat facturada
Directament per ENTITAT .....................................

9.705,77

Ingressos facturats a través d’agències ....................
Quotes d’abonats ......................................................

SUMA (8) + (9) + (10) ................................................
9.705,77
A dedu ir per comis sions abonades a agències .......

TOTAL IN G R ESS OS NETS (11) – (12) ...................
LIQUIDACIÓ PER DRETS D’AUTOR
TIPUS DE CANON

a) Per comunicació pública .[sobre (7) + (13)

b) Per drets de reproducció ..[sobre (7) + (13)

........

34.034

3,75%

1.276,28

34.034

1,25%

425,43

TOTAL DRETS ..........................................................

16% I.V.A.

....................................................

272,27

TOTAL A PAGAR ....................................

1.973,97

............................., ........., d .............................. de .............
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LIQUIDACIO EMISSORES DE RADIO

LIQUIDACIÓ ANUAL
Declaració que presenta .
l'Aju nta ment de Canet de Mar de Ràdio Cane correspo nent a
l’any
2004 d’acord amb el que s’estableix en l’article V.III.10, del contracte subscrit per la
declarant amb SGAE.

A) Subve ncions a l’explotació ...........................

..............

75.940,53

Deduccions a les subvencions
a) Quotes SS o doblatges
.......................
b) IVA
.......................
c) Interessos financers
.......................
d) Amortitzacions
........................
e) Minusvàlues
.......................
f) Despeses 1er. establiment .......................
g) Drets d’autor
.......................

TOTAL DEDUCCIONS ..........

16.089,50
60,10

.......................

16.149,60

IMPORT NET (1) – (2) ..............................................
BONIFICACIONS
Per pèrdues [33,33% sobre (3) ] .............................

19.928,32

RESTA (3) – (4) .........................................................

39.862,61

Per entitat cultural [25% sobre (5) ] .........................
9.965,65
TOTAL SUBVENCIONS NETES (5) – (6)

B) Ingressos de publicitat facturada
Directament per ENTITAT .....................................

13.024,27

Ingressos facturats a través d’agències ....................

Quotes d’abonats ......................................................
SUMA (8) + (9) + (10) ................................................
13.024,27
A deduir per comissions abonades a agències .......

TOTAL IN G R ESS OS NETS (11) – (12) ...................
LIQUIDACIÓ PER DRETS D’AUTOR
TIPUS DE CANON

a) Per comunicació pública .[sobre (7) + (13)
b) Per drets de reproducció ..[sobre (7) + (13)

42.921
42.921

........

3,75%
1,25%

1.609,55
536,52

TOTAL DRETS ..........................................................
16% I.V.A.

....................................................

343,37

TOTAL A PAGAR ....................................

2.489,43

............................., ........., d .............................. de .............
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LIQUIDACIÓ ANUAL
Declaració que presenta .
l'Ajuntament de Canet de Mar decorresponent a
l’any
2005 d’acord amb el que s’estableix en l’article V.III.10, del contracte s
declarant amb SGAE.

A) Subvencions a l’explotació ...........................

..............

77.510,00

Deduccions a les subvencions
a) Quotes SS o doblatges
.......................
b) IVA
.......................
c) Interessos financers
.......................
d) Amortitzacions
........................
e) Minusvàlues
.......................
f) Despeses 1er. establiment .......................
g) Drets d’autor
.......................
TOTAL DEDUCCIONS ..........

23.996,21
80,00

.......................

24.076,21

IMPORT NET (1) – (2) ..............................................

53.433,79

BONIFICACIONS
Per pèrdues [33,33% sobre (3) ] .............................

17.809,48

RESTA (3) – (4) .........................................................

35.624,31

Per entitat cultural [25% sobre (5) ] .........................

8.906,08

TOTAL SUBVENCIONS NETES (5) – (6)

26.718,23

B) Ingressos de publicitat facturada
Directament per ENTITAT .....................................
Ingressos facturats a través d’agències ....................
Quotes d’abonats ......................................................

13.024,27

SUMA (8) + (9) + (10) ................................................

13.024,27

A deduir per comissions abonades a agències .......
TOTAL INGRESSOS NETS (11) – (12) ...................

13.024,27

LIQUIDACIÓ PER DRETS D’AUTOR

a) Per comunicació pública .[sobre (7) + (13)
b) Per drets de reproducció ..[sobre (7) + (13)

39.743
........ 39.743

TOTAL DRETS ..........................................................
16% I.V.A.
.................................................... 20
TOTAL A PAGAR ....................................

TIPUS DE CANON
3,75%
1,25%

1.490,34
496,78
1.987,13
317,94
2.305,07
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8.- RECONEIXEMENT DEL DEUTE GENERAT PER L’ORGANITZACIÓ D’ACTES
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, ELS DRETS DELS QUALS
SÓN ADMINISTRATS PER L’SGAE DURANT EL PERÍODE 2000-2005
Atès que l’SGAE és una entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor autoritzada per
Ordre del Ministeri de Cultura d’1 de juny de 1988 i que com a tal, es regeix per les
disposicions del títol IV, del llibre III, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, per
qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i pels seus estatuts.
Segons la redacció aprovada per Ordre del Ministeri de Cultura de 21 de febrer de
1995.
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza espectacles de teatre, música i
dansa, així com també els actes relacionats amb el calendari festiu de la ciutat i vol
continuar amb aquesta activitat respectant les lleis de la propietat intel·lectual.
Atès que l’SGAE ha elaborat unes tarifes especials per als Ajuntaments i que d’acord
amb les liquidacions que acompanyen aquesta proposta l’Ajuntament de Canet de Mar
té un deute contret amb l’SGAE del període 2000 - 2005 de 24.179,02 € més IVA.
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Assumir el deute que han generat tots els actes públics organitzats per
l’Ajuntament en el període 2000 - 2005 a pagar en 30 mesos a comptar a partir del
mes de gener de 2006 i fins el juny de 2009 en quotes mensuals de 805,96 € més IVA.
SEGON .- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris en
relació aquesta proposta.
TERCER.- Aquesta proposta caldrà ratificar-la al proper Ple de la Corporació
Municipal.
RESUM AJUNTAMENT DE CANET DE MAR SGAE 2000 – 2005
Any 2000

2.512,23 €

Any 2001

3.837,47 €

Any 2002

3.967,32 €

Any 2003

4.808,00 €

Any 2004

3.882,00 €

Any 2005

5.172,00 €

TOTAL

24.179,02 €

- L’IVA no hi és comptat
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DATA
Juny
Juny
Juny
Juny
Juny
08/07/2000
15/07/2000
22/07/2000
29/07/2000
12/08/2000
19/08/2000
26/08/2000
26/08/2000
08/09/2000
09/09/2000
11/09/2000

DATA
01/05/2001
05/05/2001
26/05/2001
Juny
Juny
Juny
Juny
03/07/2001
20/07/2001
21/07/2001
28/07/2001
31/07/2001
04/08/2001
11/08/2001
18/08/2001
25/08/2001
25/08/2001
08/09/2001
08/09/2001
10/09/2001
11/09/2001
13/10/2001
03/11/2001
01/12/2001

ACTES ANY 2000
Orquestra Girasol
Orquestra Volcan
Orquestar Maravella
Orquestra Arcabuck
Ball: Orquestra Selvatana
Azucarillo Kings
Cobla Ramblas
Cobla Laietana
Cobla Ramblas
Cobla Laietana
Cobla Laietana
Cobla Premianenca
Cobla Contemporania
Cobla de Terrassa
Cobla Premianenca
Cobla Premianenca
Cobla Premianenca

TARIFA SGAE
300
430
410
150
510
405
27,93
27,93
27,93
27,93
27,93
27,93
27,93
27,93
27,93
27,93
27,93
2512,23

ACTES ANY 2001
Cobla Laietana
Teatre: Eureka
Teatre: Som i Serem
Amadeu i Cia
Orquestra Maravella
Orquestra Girasol
Orquestra Volcan
Santi Arisa
Les Veus del Mar
Cobla Premianenca
Cobla Terrassa
Doctor Calypso
Cobla Premianenca
Cobla Laietana
Cobla Terrassa
Cobla Terrassa
Cobla Igualada
Cobla Premianenca
Obrint Pas, Reig bord
Orquestra Arkabuck
Audicio de Sardanes
Teatre: Pell de Gallina
Musica Brasilera: Euclydes Mattos
Teatre: El somni d'una nit d'estiu

TARIFA SGAE
29,05
126,21
126,21
85
410
300
430
575
29,05
29,05
29,05
627
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
240
201
29,05
150,25
97
150,25

22

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

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

3837,47
DATA
29/03/2002
12/04/2002

ACTES ANY 2002

TARIFA SGAE
90,15
73,00

Teatre: La guinda
Concert Josep Coll

12/05/2002
09/06/2002

Teatre: Un marit per al meva dona
Nats Nus Dansa: Caixes

90,00
126,21

01/05/2002
28/06/2002
29/06/2002
30/06/2002
30/06/2003
01/07/2002
01/07/2002
07/07/2002
13/07/2002

Cobla Laietana
Ball Jove: Orquestra Girasol
Orquestra Chattanooga
Disco Mobil Lluis Serra
La Principal de la Bisbal
Infantil: Pep Lopez i Sopars de Duro
Concert: Orquestra Maravella
Disco Mobil Lluis Serra
Cantada d' Havaneres:Mar Endins, Port Vell i
Les Veus del Mar

29,83
644,00
475,00
20,00
30,00
98,00
180,00
20,00
108,00

06/07/2002

Cobla Ciutat d'Igualada

29,83

20/07/2002
27/07/2002
03/08/2002
10/08/2002
17/08/2002
24/08/2002
31/08/2002

Cobla Ciutat d'Igualada
Cobla Laietana
Cobla Premianenca
Cobla Cutat de Cornella
Cobla Premianenca
Cobla Ciutat de Cornella
Cobla Ciutat d'Igualada

29,83
29,83
29,83
29,83
29,83
29,83
29,83

31/08/2002
07/09/2002
08/09/2002
10/09/2002
11/09/2002

La Principal de Llobregat
Concert Jove: Ocults, Pinka
Cobla Premianenca
Ball: Orquestra Litoral
Cobla Premianenca

29,83
418
29,83
348
29,83

11/09/2002
28/09/2002
05/10/2002
12/10/2002
19/10/2002

El Pont D'Arcalis
Toti Soler
Roger Mas
Pere Tapias
M° del Mar Bonet i Manel Camp

28/02/2003
01/03/2003
01/03/2003
06/04/2003
01/05/2003

ACTES ANY 2003
Disco Mobil Lluis Serra
Ball: Pa'lante
Ball: Kumbes del Mambo
Teatre: El Parxis Magic
Cobla Laietana

150
130
130
87
392
3967,32
TARIFA SGAE
20
135
313
175
31,02
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23/06/2003
27/06/2003
28/06/2003
28/06/2003
28/06/2003
29/06/2003
29/06/2003
29/06/2003
30/06/2003
01/07/2003
05/07/2003
06/07/2003
12/07/2003
13/07/2003
14/07/2003
19/07/2003
26/07/2003
02/08/2003
09/08/2003
16/08/2003
23/08/2003
30/08/2003
30/08/2003
06/09/2003
11/09/2003
11/10/2003
18/10/2003
25/10/2003
01/11/2003
08/09/2003
11/09/2003
31/12/2003

Grup Kirtana
Ball Jove: Orquestra Girasol
Disco Mobil Lluis Serra
La Principal de la Bisbal
Festa Jove: Atraco
Festa Jove:High Times
Orquestra Maravella
Xarop de Canya
Festa Jove: El 9 de la classe
Festa Jove: Wolfisch
Cobla Premianenca
Disco Mobil Lluis Serra
Cantada d' Havaneres: Les Veus del Mar
Cantada d' Havaneres: Les Veus dels Pescadors
Cantada d' Havaneres: Els Pescadors de l'Escala
Cobla Laietana
Cobla Laietana
Cobla Premianenca
Cobla Ciutat de Cornella
Cobla Laietana
Cobla Premianenca
Cobla Ciutat de Terrassa
Cobla Laietana
Electrica Dharma i Descarats
Quico el Celio, el noi i el mut de Ferreries
Enric Casasses i Pascal Comelade
Lluis Llach
Adria Punti
Joan Isaac
Sardanes: Cobla Premianenca
Sardanes: Cobla Premianenca
Ball: Orquestra Litoral

DATA
28/03/2004
17/04/2003
01/05/2004
23/06/2004
25/06/2004
25/06/2004
26/06/2004
27/06/2004
29/06/2004
26/06/2004

ACTES ANY 2004
Dansa: Fills de les Estrelles
Concert: Kata de Miquel Gil
Cobla Ciutat de Mataro
Grup Abraxas
Sardanes: Cobla Contemporania
Ball Jove: Orquestra Girasol
La Banda del Drac
Orquestra Selvatana
Orquestra Maravella
Festa Jove: Lo Mueso, Primate, Pandilla Basura,
Els Pajarus
29/06/2004 Ball Infantil: Pep Lopez i Sopars de Duro

324
393
20
522
30
30
547
117
30
30
31,02
20
66
66
66
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
405
220
75
507
150
150
31,02
31,02
397
4808
TARIFA SGAE
180
150
31,83
290
31,83
435
270
345
652
30
111
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29/06/2004
03/07/2004
10/07/2004
17/07/2004
24/07/2004
31/07/2004
07/08/2004
14/08/2004
21/08/2004
28/08/2004
28/08/2004
08/09/2004
11/09/2004
16/10/2004
23/10/2004
30/10/2004
07/11/2004

DATA
Primavera
Arts
Primavera
Arts
Primavera
Arts
01/05/2005
02/07/2005
16/07/2005
23/07/2005
30/07/2005
06/08/2005
13/08/2005
20/08/2005
27/08/2005
08/09/2005
11/09/2005
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major

Xarop de Canya
Cobla Premianenca
Arrels de Terra Ferma, Llops de Mar, Les Veus del mar
Sardanes: La Principal de Collblanc
Sardanes: Cobla Ciutat de Mataro
Sardanes: Cobla Flama de Farners
Sardanes: Cobla Ciutat de Mataro
Sardanes: Cobla Premianenca
Sardanes: La Principal de Collblanc
Cobla Ciutat de Mataro
cobla Ciutat de Igualada
Cobla Premianenca
Cobla Premianenca
Celdoni Fonoll, Lloll Beltran, Isaac Fonoll
Turnez & Sese, Relk, Quim Vila
Nevoa, Francesc Pi de la Serra
Quico el Celio, el noi i el mut de Ferreries

ACTES ANY 2005

117
31,83
198
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
378
112
100
100
3882
TARIFA
SGAE

Concert Lídia Pujol

121

Concert Faltriqueira

328

Concert Toti Soler
Ciutat de Mataró
Ciutat de Mataró
Iluro
Baix Llobregat
Premià
Contemporània
Baix Llobregat
Iluro
Ciutat de Mataró
Sabadell
Premià
Premià
Orquestra Empordà
Orquestra Girasol
La Banda d’en Vinaixa
El Tren de la Costa
Orquestra Maravella
Orquestra La Comparsa
Espectacle de Varietats
Orquestra Venus
Festa Jove: Grups locals
Cap de clown: Circ de paper

43
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
247
375
90
165
540
187
187
292
100
85
25
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Festa Major
Festa Major
Festa Petita
Festa Petita
Festa Petita
Canet Cançó
Canet Cançó
Canet Cançó
Canet Cançó
Cap d'Any
Total

Amadeu i Cia (Animació infantil)
Sardanes: Cobla Vila d’Olesa
Orquestra Litoral
Els Farsants: Farsa de farsants
Festa Skalocal: grups locals
Raimon
Jaume Sisa
El Pont d'Arcalís
Eduard Canimas
Orquestra La Litoral

111
31,83
247
65
150
960
113
52
75
225
5172

9.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC
DE CULTURA, PER CONCURS DE MÈRITS
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 31 de març de 2005, va acordar
aprovar el pressupost General de 2005 així com la plantilla de personal
Atès que la Junta de Govern Local, de data 1 de juny d’enguany va aprovar l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2005.
Atès que a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, per a l’any 2005, hi ha
vacant una plaça de Tècnic de Cultura, que a més d’estar dotada pressupostàriament
està inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a aquest any.
Considerant que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançat Decret núm.
40/2003, de 17 de juny,
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats
Locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió d’una plaça de Tècnic de Cultura, per
concurs de mèrits, vacant a la plantilla de personal laboral
d’aquest Ajuntament i
convocar el corresponent concurs per a la cobertura d’aquesta plaça
BASES PER A LA SELECCIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS D’UN TÈCNIC
DE CULTURA, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL D’AQUEST
AJUNTAMENT.
Primera :Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria, la selecció pel procediment concurs de mèrits , per a
cobrir mitjançant contracte laboral indefinit, una plaça de Tècnic de Cultura del grup de
classificació A, vacant a la plantilla laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar i inclosa en
la corresponent oferta pública d’ocupació. La plaça està dotada amb el sou, pagues
extraordinàries, i altres retribucions previstos al vigent pressupost.
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Les tasques bàsiques de la plaça són :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar els serveis de l’Àrea de Cultura.
Exercir la direcció de Vil.la Flora
Programar i planificar les activitats de l’àrea, d’acord amb les comissions sectorials del
Consell Municipal de Cultura
Formar part i dinamitzar el Consell Municipal de Cultura
Supervisar i assegurar el manteniment dels equipaments culturals
Coordinar i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa l’Àrea
per tal d’assegurar els seus objectius.
Preparar informes tècnics sobre el funcionament i les actuacions realitzades i elaborar
les propostes per millorar la gestió.
Programar i implementar les línies d’actuació i procediments en matèria de la gestió de
Cultura
Participar amb els tècnics de l’Àrea en la programació de les activitats que ho
requereixin.
Mantenir les relacions de coordinació i col·laboració amb els responsables públics
d’altres administracions i entitats vinculades, com a màxim responsable tècnic.
Controlar i fer el seguiment de l’aplicació pressupostària adjudicada a l’Àrea
Proposar i elaborar eines que permetin una millora en l’eficàcia de la gestió
Mantenir contactes amb tercers (Generalitat, Diputació, entitats socio-culturals del
municipi, ...) per tal de dur a terme les seves tasques.
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes
Segona :Requisits dels aspirants
Els aspirants hauran de reunir els següents requisits:
a)Ésser ciutadà d'un estat membre de la Unió Europea.
b)Tenir 18 anys d'edat o més.
c) Estar en possessió del títol de llicenciat universitari. Els aspirants d'Estats membres de
la Unió Europea hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya
de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.
d)No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions del
lloc de treball a proveir.
d)No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques
ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració
pública.
Tots aquests requisits s'hauran de posseir en el moment d'acabar el termini de
presentació d'instàncies.
Tercera: Sol·licituds
Les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria es presentaran al registre
general de l’Ajuntament, dins el termini de 20 dies naturals des del següent al de la
publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE i s’adreçaran al President de la
Corporació.
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. L’Edicte amb les bases íntegres de la convocatòria es publicarà en el
27

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

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

tauler d’edictes de l’Ajuntament de Canet de Mar i en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
La instància sol·licitant prendre part en la convocatòria anirà acompanyada de:
- Currículum vitae de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia del títol acadèmic que s’hagi especificat com a requisit al punt anterior. En el cas
de presentar una titulació equivalent a les exigides s’haurà d’adjuntar a la instància un
certificat expedit per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.
- Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum i valorables
a la fase de valoració de mèrits. Els serveis prestats a l’administració pública o empresa
privada s’acreditaran i es valoraran únicament aportant un certificat acreditatiu de la
totalitat dels serveis i les funcions realitzats.
- Fotocòpia, si s’escau, del certificat de nivell C de català, emès per la Junta Permanent del
Català o equivalència.
Tota la documentació serà compulsada gratuïtament en el moment de presentar la
sol·licitud, prèvia presentació dels documents en original i fotocòpia.
Si alguna de les instàncies no s’acompanyés de la documentació acreditativa o requisits
per participar a la convocatòria, es requerirà l’interessat per tal que en un termini màxim
de 10 dies esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius. Si no ho fes es
procedirà, sense cap altre tràmit, a l’arxiu de la instància i serà exclòs de la llista de
possibles aspirants.
Quarta: Admissió dels aspirants
Un cop expirat el termini de presentació d'instàncies l'Alcaldia dictarà resolució, en el
termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta
resolució s'indicarà el lloc on es troben exposades al públic la llista certificada completa
dels aspirants admesos i exclosos, amb assenyalament del termini que, d'acord amb
l'article 71 de la LRJ-PAC es dóna als aspirants exclosos per a subsanar les deficiències,
així com el lloc, data i hora d'inici del procediment selectiu, que haurà de ser dins el
termini màxim de dos mesos.
La publicació de l'esmentada resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
serà indicativa dels terminis a l'efecte de possibles impugnacions o recursos. No obstant
això, la publicació esmentada pot ser substituïda per qualsevol dels sistemes de
notificació o comunicació que estableix la LRJPAC.
L’òrgan que hagi aprovat la llista provisional estimarà o desestimarà les reclamacions
formulades. Si se n’accepta alguna, es procedirà a notificar-la personalment al recurrent
en els termes de la Llei 30/92 de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú i,
acte seguit, s’esmenarà la llista provisional d’admesos i exclosos, publicant-se només
l’esmena i exposant-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Cinquena: Tribunal qualificador
Es constituirà de la manera següent:
President:
El de la Corporació o membre d'aquesta en qui delegui.
Vocals: - El regidor de Cultura.
- Un tècnic especialista en la matèria designat per l'Alcaldia.
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- Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya de la
Generalitat.
Secretari:
El de la Corporació o funcionari d'aquesta en qui delegui.
La designació dels membres dels Tribunal inclourà la dels respectius suplents.
Formaran part també del Tribunal amb veu però sense vot el Delegat de Personal.
Els membres del Tribunal hauran d'abstendre's de prendre'n part quan concorrin les
circumstàncies previstes en l'article 28 de la LRJPAC.
La composició del Tribunal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
a efectes de possibles recusacions dels aspirants.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència almenys de la meitat dels
seus membres titulars o suplents, indistintament.
El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d'altres tècnics i tècniques
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense
vot per debatre.
Els membres del Tribunal aliens a la Corporació meritaran les assistències a què es
refereix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig
Sisena: Procés de selecció
El procediment de selecció és pel sistema de concurs, amb la modalitat d’accés lliure, i
contindrà les següents fases de caràcter obligatori:
Primera fase: Pre-selecció i concurs de mèrits. En aquesta fase seran exclosos els
concursants que no acreditin els requisits exigits, i/o aquells el currículum dels quals no
s'ajusti, a criteri del tribunal qualificador, al perfil del lloc de treball convocat.
Segona fase: Presentació i defensa oral d'una memòria, el títol de la qual es comunicarà
als concursants que superin la fase de pre-selecció. L'esmentada memòria tindrà una
extensió màxima de 50 folis, a una plana i a doble espai. I s'haurà de presentar en el
termini màxim de 30 dies naturals a partir del dia següent a la data en què es publiqui el
resultat de la fase de pre-selecció.
Tercera fase: Coneixements de la llengua catalana. Constarà d’uns exercicis gramaticals i
lexicals, segons el temps que determini el Tribunal. La qualificació d’aquest exercici serà
“d’apte” o “no apte”. Quedaran exempts de realitzar-lo els/les candidats/tes que acreditin
documentalment, dins el termini de presentació d’instàncies, posseir el certificat de nivell
C o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent.Quarta fase: Entrevista personal. El Tribunal realitzarà una entrevista personal amb
els/les opositors/res, en relació amb les tasques de la plaça a cobrir, per a valorar els
seus coneixements, així com altres mèrits aportats pels/per les opositors/res no valorats
en els apartats anteriors, que puguin considerar-se d’interès per al lloc de treball
convocat. La qualificació serà de 0 a 5 punts.
Valoració del concurs de mèrits. El Tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats
documentalment pels aspirants, d’acord amb el següent barem :
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a) Per haver desenvolupat funcions iguals o similars a la de la plaça convocada a
l’Administració Pública 0,10 punts per cada mes o fracció, fins a un màxim de 5 punts.
b) Per haver desenvolupat funcions iguals o similars a la de la plaça convocada en altres
empreses o organismes, 0,05 punts per cada mes o fracció, fins a un màxim de 1 punts.
c) Per temps de servei a l’Administració Pública, amb independència dels valorats a
l’apartat a), 0,10 punts per tres mesos complets, fins a un màxim de 1 punt.
d) Per estudis de 3r cicle completats (mínim de 32 crèdits) o per Ensenyaments de
postgrau completats, especialment màster (mínim de 32 crèdits), que tinguin per objecte
la formació en funcions pròpies de la plaça a proveir 3 punts.
e) Cursos de formació i perfeccionament que tinguin per objecte la formació en funcions
pròpies de la plaça a proveir, fins a un màxim de 2 punts, segons l'escala següent:
- De menys de 20 hores o cursos amb documentació justificativa on no s'acrediti el
nombre d'hores de durada: 0,15 punts.
- De 20 a 40 hores: 0,25 punts.
- De 41 a 60 hores: 0,50 punts.
- Superiors a 60 hores: 0,75 punts.
f) Es valoraran els certificats superiors al nivell C de català de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d'1
punt.
g) Cursets d'informàtica, fins a 1 punts, segons l'escala següent:
- De menys de 20 hores o cursos amb documentació justificativa on no s'acrediti el
nombre d'hores de durada: 0,15 punts.
- De 20 a 40 hores: 0,25 punts.
- Superiors a 40 hores: 0,50 punts.
Per superar la fase de valoració de mèrits caldrà obtenir un mínim de 7 punts.
Memòria: En relació amb la memòria es valorarà. Es puntuarà de 0 a 25 punts, essent
necessari obtenir una puntuació de 15 per ser declarat apte.
- La seva adequació i relació amb l'exposició de motius.
- L'amplitud dels coneixements.
- La qualitat dels suggeriments i propostes.
Setena: Resolució del concurs
La qualificació definitiva dels aspirants en el concurs serà la suma de la puntuació
obtinguda a la fase de valoració de la memòria, a la fase de mèrits i a l’entrevista
personal.
Vuitena : Relació d’aprovats, presentació de documents i contractació
Un cop publicada la qualificació dels aspirants per part de l’òrgan de selecció, aquest
formularà proposta de contractació a favor de l’aspirant que hagi obtingut major
puntuació, la qual serà inserida en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament i serà elevada al
president de la Corporació, per tal que acordi la contractació de l’aspirant proposat.
A continuació, l’aspirant proposat presentarà al Departament de Personal de
l’Ajuntament, sense necessitat de previ requeriment, el més aviat possible dins el termini
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de vint dies naturals a partir de la publicació de la proposta de contractació, els
documents acreditatius dels requisits exigits a la base tercera de la convocatòria.
Si en el termini indicat, exceptuant els casos de força major, el candidat proposat no
presentés la documentació, no podrà ser contractat i quedaran anul·lades totes les seves
actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en la que hagués pogut incórrer per
falsedat. En aquest supòsit es formularà proposta de contractació a favor de l’aspirant
següent segons l’ordre de puntuació.
Novena: Incompatibilitats
L’exercici de la funció serà incompatible amb el desenvolupament de càrrecs, professions
o activitats en els termes establerts per la Llei.
Desena: Incidències
L’òrgan de selecció està facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre
els acords necessaris per al bon funcionament de la selecció en tot allò no previst en
aquestes bases.
Onzena: impugnacions
La convocatòria, l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes administratius que se’n
derivin podran ésser impugnats pels interessats en els casos i en la forma establerts en
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú 11.
La convocatòria, les seves Bases i els actes administratius derivats d'aquestes i de
l'actuació del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma
establerts per la LRJPAC.
En allò que no sigui previst en les Bases d'aquesta convocatòria, serà d'aplicació el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables.

SEGON: Publicar les bases en el BOP i l’anunci de convocatòria en el BOE seguint el
procediment establert en la normativa abans referenciada per desenvolupar les proves
de selecció per cobrir aquesta plaça.
TERCER: Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris en
relació amb aquest acord.
10.- APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET
DE MAR I L’IES DOMENECH I MONTANER
A partir del curs escolar 2001/2002, funciona el nou IES Domènech i Montaner, el qual
compta amb un gimnàs i unes pistes poliesportives, que utilitza en horari escolar .
Atès que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost de 2001)
pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, en el capítol 2,
article 8 estableix que el director, com a president del consell escolar del centre, en els
termes que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix
aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim
de lucre per afavorir l’ús social dels serveis, edificis i instal·lacions dels centres la
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titularitat demanial dels quals és de la Generalitat de Catalunya o per concedir
l’autorització d’ús per períodes inferiors a quinze dies.
Atès que segons l’esmentat Decret, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora de
l’horari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, instal·lacions i
serveis dels centres docents del Departament d’Ensenyament, la titularitat demanial
dels quals els correspon i que han estat afectats per impartir ensenyament d’educació
secundària obligatòria.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, en data 20 de desembre de 2004, atès
que es considera que es mantenen les condicions que originaren aquest informe, en
relació amb la despesa extra que representa la utilització que en fa l’Ajuntament, que
es transcriu a continuació:
“En Vicenç Puig i Perpinya, en qualitat d’enginyer municipal de l’Ajuntament de Canet de
Mar,
REFERENT
A la valoració de despeses que representa l’ús social del centre docent Institut Lluís
Domènec i Montaner derivat de l’ús de les instal·lacions escolars que inclouen el gimnàs i
pistes poliesportives, i que es classifiquen per blocs, els paràmetres de consum són els
següents:
S’ha efectuat un càlcul de consum d’acord amb les dades d’ús donades per l’Ajuntament, i
que són: de dilluns a divendres de 2/4 de 6 de la tarda fins a les 9 del vespre, (40
persones) i els dissabtes des de les 3 de la tarda fins a les 7 de la tarda (20 persones).
PER SETMANA
Paràmetres de base de càlcul:
a) Combustible.......................................................... (390,00 kW de calor)
b) Aigua .................................................................... (16.800 litres)
c) Electricitat ............................................................. (140 kW d’enllumenat)
la base de càlcul es segons la NTE (Norma Tecnològica de l’Edificació) i altres Estudis de
càlcul que s’han editat
El resultat del cost que representaria l’ús de les instal·lacions descrites d’acord amb la
base de càlcul exposada, PER MES, és el següent:
a)
1560 kW/mes x 0,087 €
b)
67,20 m3/,mes x 0,60 €
c)560,00 kW/mes x 0,087 €
=

=
135,72 €
=
40,32 €
48,72 €

TOTAL VALORACIÓ PER MES

224,76 €

Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Canet
de Mar i l’IES Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació:
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CONVENI QUE REGULA L’ÚS SOCIAL DEL CENTRE DOCENT INSTITUT
D’ENSENYAMENT SECUNDARI LLUIS DOMÈNECH I MONTANER DE CANET
DE MAR
Canet de Mar, a

de novembre de 2005

REUNITS
D’una part, Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar,
assistit pel
secretari Sr. Marcel.lí Pons Duat, que dóna fe de l’acte; i de l’altra el Sr. Carles Izcara
Cayuela, amb domicili a Canet de Mar, al carrer Francesc Cambó, 3
INTERVENEN
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament, en Marcel.lí Pons Duat en qualitat de
secretari de l’Ajuntament que dóna fe i el Sr. Carles Izcara Cayuela, en nom i
representació del Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i
Montaner.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present conveni.
EXPOSEN
I.- Durant el curs escolar 2002/2003, es va posar en funcionament l’Institut
d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, situat al carrer
Francesc Cambó, núm. 3.
II.-L’Ajuntament de Canet de Mar, fora d’horari escolar, està interessat en l’ús de les
instal·lacions escolars de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner,
que inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, que més enllà del seu ús escolar, poden
ser objecte d’un ús social sense interferir en l’activitat docent.
III.- Que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost de 2001)
pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, en el capítol 2,
article 8 estableix que el director, com a president del consell escolar del centre, en els
termes que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix
aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim de
lucre per afavorir l’ús social dels serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titularitat
demanial dels quals és de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús
per períodes inferiors a quinze dies.
IV.- Que segons el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost
de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics,
l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora de l’horari escolar i en el període de
vacances escolars, dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres docents del
Departament d’Ensenyament, la titularitat demanial dels quals els correspon i que han
estat afectats per impartir ensenyament d’educació secundària obligatòria.
V.- Que els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per fer front
a les despeses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni i les condicions d’ús
del centre no poden tenir un període de vigència superior a un curs acadèmic.
Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de cessió d’ús gratuït de
conformitat amb les següents
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CLÀUSULES
PRIMERA.- El Consell Escolar fa cessió d’ús de les instal·lacions esportives i
complementàries de l’IES Lluís Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de Mar, en
horari extraecolar, per tal que en puguin gaudir les entitats de Canet de Mar.
SEGONA.- L’Ajuntament
de Canet de Mar, col·laborarà en el finançament de les
despeses de neteja, consum d’aigua, electricitat, derivades dels usos d’aquestes
instal·lacions. Per aquest concepte es farà un abonament mensual a l’IES Lluís
Domènech i Montaner per import de 224,76 €.
TERCERA.- L’Ajuntament assumeix el compromís que les instal·lacions objecte de la
cessió d’ús del present conveni, no alteri la seva utilització per a les activitats docents
organitzades per aquest centre educatiu.
QUARTA.- L’Ajuntament assumirà el compromís de fer millores a les instal·lacions
corresponents.
CINQUENA.- L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança per garantir les
responsabilitats que es puguin derivar en concepte de responsabilitat civil per l’ús
d’aquestes instal·lacions en el marc del present conveni.
Així mateix, s’assumirà la responsabilitat dels possibles desperfectes que s’ocasionin a
les instal·lacions degut a l’ús.
SISENA.- L’Ajuntament assumirà les despeses derivades del servei de consergeria i
neteja fora d’horari escolar, que s’encarregarà del control d’accessos i la vigilància de les
instal·lacions utilitzades.
SETENA.- La vigència del present conveni serà des del mes de setembre fins al de
desembre de l’any 2005.

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en fer ús de les instal·lacions
escolars fora de l’horari escolar i sense interferir en l’activitat docent, per destinar-les a
activitats socials, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Esports,
s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Subscriure conveni cessió d’ús gratuït de les instal·lacions esportives i
complementàries de l’IES Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de Mar, en
horari extraescolar, per tal que en puguin gaudir les entitats canetenques, des del mes
de setembre fins al de desembre d’aquest any 2005.
SEGON.- Aprovar el pagament de 224,76 € mensuals, en concepte de despeses
d’utilització de la instal·lació, amb càrrec a la partida pressupostària 70 452 21200 del
pressupost ordinari de l’any 2005.
TERCER.- L’eficàcia d’aquest acord queda supeditada a l’aprovació de la modificació
de crèdit 6/2005, del vigent pressupost ordinari de l’any 2005, pel proper Ple Municipal
que es celebri.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde Joaquim Mas Rius, per subscriure els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord.
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L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents.
11.APROVACIÓ
INICIAL
ESTUDI DE
URBANÍSTICA TRAM FAÇANA MARÍTIMA,
HABITATGES AL CARRER DEL MAR xx

DETALL
HOMOGENEÏTZACIÓ
PER CONSTRUCCIÓ EDIFICI

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 12 de gener de 2005, va concedir
llicència d’obres a la mercantil Adimec S.A. per a la construcció d’un edifici de vuit
habitatges al solar ubicat al carrer del Mar xx.
Atès que segons informe de l’arquitecte municipal de data 28 de setembre de 2005, i
en aplicació de la legislació vigent, correspon obtenir l’autorització prèvia de la
Demarcació de Costes, tot i que s’ajusta als paràmetres vigents en el planejament
municipal, i fent constar que les obres no estan iniciades.
Atès que l’Alcaldia-Presidència en resolució de data 4 d’octubre de 2005, va instruir
expedient per a la declaració de lesivitat, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern
de 12 de gener d’enguany d’atorgament de llicència d’obres i donant un tràmit
d’audiència per formular al.legacions que estimessin pertinents.
Atès que el senyor Joan Solé i Ramoneda, arquitecte de l’obra, i en representació de
la mercantil Adimec S.A., presenta en data 8 de novembre d’enguany, un estudi de
detall de façana marítima on s’inclou la construcció d’un edifici d’habitatges al carrer
del Mar xx.
Atès que del contingut del document es desprèn que l’àmbit del present estudi de
detall compren els solars dels números xx del carrer del Mar que conformen una
edificació continua i tancada entre la carretera N-II; el ferrocarril, la riera Sant
Domènec i l’estació del tren.
Atès que segons estableix la Llei 22/1988 de 28 de juliol de costes, apartat 3, punt 2
de la disposició transitòria tercera, mitjançant un estudi de detall es podrà atorgar
autoritzacions de forma excepcional per a la construcció d’edificacions destinades a
residència a la zona de servitud de protecció de Renfe.
Atès que el solar estava classificat com a sòl urbà a l’entrada en vigor de l’esmentada
Llei, segons la normativa d’aquell moment, la Delimitació del Sòl Urbà aprovada per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 26 de gener de 1983.
Vist l’informe del secretari de la corporació de data 7 de novembre 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 l’estudi de detall per a l’homogeneïtzació urbanística d’un tram
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de façana marítima per a la construcció d’un edifici d’habitatges al carrer del Mar xx de
Canet de Mar, presentat en data 8.11.05 per l’arquitecte Sr. JSR, emet el següent
INFORME
Primer.- Hom dóna per reproduït l’informe de secretaria de data 28 de setembre
d’enguany i que motivà el Decret de l’Alcaldia núm. 738/2005, de 4 d’octubre, la part
dispositiva del qual es transcriu a continuació:
RESOLC
PRIMER.- Instruir expedient per a la declaració de lesivitat de l’acord de la
Junta de Govern Local, de data 12 de gener de 2005, consistent en
l’atorgament de llicència d’obres a la mercantil ADIMEC, SA, per a la
construcció d’un edifici de vuit habitatges al solar ubicat al carrer del Mar, xx, de
Canet de Mar.
SEGON.- Donar tràmit d’audiència per un termini de deu dies a tots els
interessats en el procediment perquè puguin formular els suggeriments i/o
al·legacions que estimin pertinents en relació a aquest expedient.
TERCER.- En un termini no superior a sis mesos caldrà procedir, en el seu cas,
a l’aprovació definitiva de l’al·ludit expedient mitjançant acord plenari, acord
que, per tal que no es produeixi la prescripció de l’acció haurà de tenir lloc
abans del 4 d’abril de 2006.
QUART.- Suspendre els efectes de la llicència d’obres atorgada a la mercantil
ADIMEC, SA, en data 12 de gener de 2005, per a la construcció d’un edifici de
vuit habitatges al solar ubicat al carrer del Mar, xx, fins a la resolució de
l’expedient de declaració de lesivitat o, en el seu cas, la terminació
convencional del mateix, o l’obtenció de la preceptiva autorització de
l’administració costanera.
CINQUÈ.- Remetre tot l’expedient administratiu
costaneres de l’Estat i la Comunitat Autònoma.

a

les

administracions

Ho mana i signa el senyor alcalde, a la vila de Canet de Mar, a 4 d’octubre de
2005.
Segon.- En l’entretant la promoció ha elaborat l’estudi de detall que ens ocupa i l’ha
sotmès a l’Ajuntament de Canet de Mar per a la seva aprovació. Tot i que els estudis de
detall desapareixen en el vigent Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), es continua preveient la seva
subsistència transitòria en la disposició transitòria novena, segons la qual
Els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i també els que resultin necessaris,
es poden tramitar d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que el
planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació
volumètrica.
Tercer.- En el nostre cas la norma de connexió és la disposició transitòria tercera. 3 de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes (LC) que estableix que
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Els terrenys classificats com a sòl urbà a l’entrada en vigor de la
present llei estaran subjectes a les servituds establertes en ella, amb la salvetat
de què l’amplada de la servitud de protecció serà de 20 metres. Tanmateix, es
respectaran les usos i construccions existents, així com les autoritzacions ja
atorgades, en els termes previstos en la disposició transitòria quarta. Així
mateix, es podran autoritzar nous usos i construccions de conformitat amb els
plans d’ordenació en vigor, sempre que es garanteixi l’efectivitat de la servitud i
no es perjudiqui el domini públic marítim terrestre. L’assenyalament
d’alienacions i rasants, l’adaptació o reajustament de les existents, l’ordenació
dels volums i el desenvolupament de la xarxa viària es durà a terme mitjançant
estudis de detall i altres instruments urbanístics adequats i les determinacions
de les normes que s’aprovin en el seu desenvolupament.
Quart.- En l’aspecte formal, doncs, la present figura de planejament és l’adequada per tal
de possibilitar, en el seu cas, la ulterior execució de les obres emparades en la llicència
municipal de referència, actualment suspesa. La seva tramitació, com s’acaba de veure,
s’ha de reconduir a la normativa anterior, això és, als articles 64 a 66 de la Refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, aprovada Decret 1/1990, 12 de
juliol, segons els quals
a)

b)
c)
d)

e)

l’acord d’aprovació inicial s’ha de prendre dins dels 30 dies següents a la presentació
del projecte i es lliurarà abans de 10 dies comptats des de la data de l’adopció al DOGC
o al BOP.
la informació pública és de 20 dies.
es pot sol·licitar facultativament l’informe previ del servei territorial d’urbanisme de la
generalitat.
l’aprovació definitiva, sense necessitat d’aprovació provisional ha d’ésser acordada per
l’Ajuntament dins els 3 mesos següents a la data de la publicació; si, havent
transcorregut aquest termini, la resolució no ha estat comunicada, el projecte s’entendrà
que és aprovat definitivament per silenci administratiu.
una vegada aprovat definitivament el projecte, l’Administració aprovant trametrà, dins
dels 10 dies següents, un exemplar d’aquest i una còpia de l’expedient administratiu,
ambdós complets, a la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona.
Cinquè.- Cal tenir present l’obligació que pesa sobre aquest Ajuntament de remetre,
durant el període d’informació pública, el projecte d’estudi de detall a l’Administració
costanera, en compliment del que estableix l’article 112. a) de la Llei de Costes, a
l’objecte que pugui emetre el seu informe preceptiu i vinculant a l’al·ludit instrument
d’ordenació del territori. Pel demés, entre ambdues Administracions, en els supòsits de
concurrència competencial com el que ens ocupa, s’ha de procurar afavorir la informació
mútua, la col·laboració i la coordinació, com declara l’article 116 LC i el 209 del seu
reglament, fites que s’assoleixen a través de la comunicació per l’Administració atorgant
(la municipal) a les altres Administracions costaneres (estatal i autonòmica) de
l’expedient administratiu en el termini de 10 dies.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 9 de novembre de 2005, el contingut
del qual és:
“La vigent legislació de costes estableix la necessitat de tramitar un Estudi de Detall per
tal de poder concretar els criteris d’homogeneització que permeten consolidar
edificacions en l’àmbit establert com a zona de Servitud de Protecció de Costes.
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L’objecte del document presentat amb data 8 de novembre de 2005 amb el títol ”Estudio
de Detalle de la Homogeneización de la fachada marítima para la construcción de un
edificio de viviendas en la calle del Mar núm.5 de Canet de Mar” és obtenir l’autorització
administrativa de l’organisme competent de Costes.
La proposta s’ajusta al projecte presentat per a l’obtenció de la llicència d’obres i per tant
compleix l’específicament assenyalat en les normes subsidiàries. Concretament la
profunditat edificable prevista per les normes subsidiàries depassa el límit establert per la
legíslació costanera i per tant és en aquest punt en el que resulta imprescindible tramitar
el present document davant l’administració competent tot i complir el que es determina en
el planejament municipal.
El contingut del document és:
1.- Memòria informativa.
1.1 Objecte
1.2 Descripció del solar.
1.3 Promotor
1.4 Autor.
2.- Memòria Justificativa.
2.1
Marc legal
2.2
Objecte.
2.3 Definició de l’àmbit
2.4 Justificació de la Proposta.
2.4.1
Adequació al planejament
2.4.2
Compliment del requisits de la Llei de costes
CONCLUSIONS:
La proposta s’ajusta al projecte del tràmit de llicència i el document d’Estudi de Detall és
el que correspon tramitar davant l’organisme competent per a ocupar la zona de Servitud
de Protecció de Costes.
Per tot l’exposat s’informa favorablement la tramitació del document i la seva remissió a
l’organisme competent en matèria de costes”.

Atès allò que es disposa als articles 64 a 66 de la Refosa i 21.1.j, i 22.2.c) de la Llei de
Bases de Règim Local.
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 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.- Aprovar inicialment l’Estudi de detall per a l’homogeneïtzació urbanística
d’un tram de façana marítima per a la construcció d’habitatges al carrer del Mar xx,
redactat per l’arquitecte Joan Solé Ramoneda i promoguda per la mercantil ADIMEC
S.A.
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SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període de vint
dies comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent al
D.O.G.C, als efectes d’al.legacions i reclamacions sobre l’Estudi de Detall.
Transcorregut el termini i en cas de no presentar-se cap al.legació s’entendrà aprovat
definitivament sense cap altre acord tot i tenint present que caldrà disposar
prèviament del preceptiu informe de la Demarcació de Costes de l’Estat i de
Catalunya.
TERCER.- En compliment del que estableix l’article 112.a) de la Llei de Costes,
disposar la remisió del document a la Demarcació de Costes estatal i autonòmica a
l’objecte que puguin emetre el seu informe preceptiu i vinculant a l’al.ludit instrument
d’ordenació del territori.
12.- 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 22.30 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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