
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 DE 
GENER DE 2007 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba:21:17 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
Antoni Isarn Flores 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Marisol Pacheco Martos 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la Corporació 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació retenció de crèdits 
4) Aprovació comptes de gestió tributària. Tributs i multes. 
5) Atorgament llicències d’obres 
6) Atorgament llicència de divisió horitzontal 
7) Aprovació certificació final obra enderroc antiga caserna guàrdia civil 
8) Aprovació inicial projecte de construcció col.lectors pluvials i residuals parcel.la 

d’equipaments Sector U-7 Industrial 
9) Aprovació memòria valorada prolongació paviment riera Gavarra 
10) Incoació expedient de contractació obres varies Pol.lígon Industrial 
11) Aprovació serveis extraordinaris mes de gener 
12) Aprovació oferta pública d’ocupació 
13) Acceptació ajut del servei d’ocupació de la Generalitat en el marc del pacte 

territorial per a l’ocupació del Maresme. 



  

14) Precs i preguntes 
 



  

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 17 de gener 
de 2007 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 24 de gener de 2007, per import de  35.362,47 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 2007, que fou aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 30 de novembre de 2006. 
 
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 24 de gener de 2007, per import 
35362,47   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 2007 
 
TERCER.-  Aprovar la relació de despeses de data 24 de gener de 2007 de l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet, per import de 228,49 EUR. 
 
3.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen els números 
3 a 194 ambdós inclosos,  de la relació núm. 1/07 del pressupost ordinari de la corporació i 
els números 10 a 12, ambdós inclosos de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, segons les 
relacions adjuntes 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 dels Pressupostos de  
2007, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 01/07 que s’acompanya, amb 
càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 385.215,41 Eur. 
 
SEGON.- Aprovar les retencions de crèdit núm. 10, 11 i 12/07 , amb càrrec al Pressupost 
General de l'Organisme Autònom Ràdio Canet, per import de 497,06 Eur. 
 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 



  

4.- APROVACIÓ COMPTES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. TRIBUTS I MULTES. 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol deixar sobre la taula aquest punt i 
ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES  
 
5.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL PROMOELIT S.L. PER 
A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER NOU 
HABITATGES I APARCAMENT AL CARRER SANT IGNASI NÚMERO xx 
  
 Vista la instància presentada pel senyor Francisco Caldes en nom i representació de la 
mercantil Promoelit S.L., amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció d’un 
edifici de nou habitatges i aparcament al carrer Sant Ignasi número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 2 d’octubre de 2006, el contingut del 
qual és: 
 

“Examinat el projecte de bàsic de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament que li són d’aplicació, aquestes s’ajusten de forma genèrica a les mateixes.  
 
Per tant s’informa favorablement la sol·licitud d’obres majors. 
 
Nogensmenys recordar: 
 
 Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar Projecte Executiu per a la seva 
aprovació per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 S’haurà de justificar l’existència d’evacuació separativa d’aigües pluvials a carrer i que 
aquesta es realitzarà per sota vorera amb una platina metàl·lica de protecció del bordó. 
 Aportació en format digital l’emplaçament de la finca. 
 
Pel que fa a l’aparcament: 
 
- El garatge va destinat a l’exercici d’una activitat sotmesa a llicència, serà necessari per 
tant, obtenir la concessió prèvia o simultània de la llicència d’activitat per tal de poder tramitar 
i concedir la referent a obres.” 

 
Vist l’escrit presentat pel senyor Robert Royo en representació de la mercantil Promoelit 
S.L. acompanyant plànols modificats d’acord amb les directrius del tècnic municipal, el qual 
ha emès en data 14 de novembre de 2006 el següent informe: 
  

“Vista la documentació aportada pel tècnic redactor, es constata que es tracta de la 
modificació de la planta soterrani en referència a habilitat l’amplada de pas a 4,50 metres 
segons indica a l’Ordenança Municipal sobre Llicències d’Aparcaments (art.10.4). 
 
D’altra banda es sectoritza contra incendis l’accés de vianants (escala i ascensor). 
 
Aquesta documentació comportarà afegir-hi aquestes modificacions amb la substitució o 
inserció del plànol pels seus homònims, segons la següent relació: 

 
Plànol (modificat): 2’ 
 
En conseqüència s’informa favorablement la modificació de llicència. 
 

Nogensmenys recordar: 



  

 
 Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar Projecte Executiu per a la seva 
aprovació per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 S’haurà de justificar l’existència d’evacuació separativa d’aigües pluvials a carrer i que 
aquesta es realitzarà per sota vorera amb una platina metàl·lica de protecció del bordó. 
 Aportació en format digital l’emplaçament de la finca. 
 
Pel que fa a l’aparcament: 
 
- El garatge va destinat a l’exercici d’una activitat sotmesa a llicència, serà necessari per 
tant, obtenir la concessió prèvia o simultània de la llicència d’activitat per tal de poder tramitar 
i concedir la referent a obres”. 

 
Atès que mitjançant resolució d’alcaldia número 35/2007 de data 12 de gener de 2007, 
s’ha concedit permís ambiental per poder exercir l’activitat d’aparcament privat de 
vehicles. 
 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 17 de gener de 2007, fent 
constar que s’haurà de procedir a la liquidació de l’import corresponent a les taxes per 
ocupació privativa de domini públic. 
 
Vist el nou informe del tècnic municipal en relació a les taxes d’ocupació de via pública, el 
contingut del qual és: 
 

“De conformitat amb l’art. 6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener 
del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors han de contenir una 
sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic. 
 
Per tant i en referència a l’Annex. Ocupació de la via pública amb elements auxiliars de les 
obres punt 2.2.f, de l’Ordenança, es comptabilitza: 
 
Tanca durant la construcció de l’estructura: 
 

 5 plantes: 27,01ml x 150dies x 0,52€/ml dia =2.106,78 € 
 

Estacionament reservat per a càrrega i descàrrega: 
 
                      12ml x 270dies x 0,52€/dia=                           1.684,40 € 
 
Contenidor: 
 270dies x 0,52€/dia=                                        140,40 € 

                    TOTAL=                                                  3.931,58 € 
 
 Es el que s’informa als efectes oportuns”. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol i 
l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 



  

CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 40/2003 de 17 de  
juny, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia delegada d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Promoelit S.L., per a la construcció edifici de 
nou habitatges i aparcament al carrer Sant Ignasi número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte 
Robert Royo, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les 
específiques marcades per l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions per un 
import de catorze mil setanta-quatre euros amb noranta-quatre cèntims (14.074,94 €); per taxes 
urbanístiques la quantitat de dos mil sis-cents cinquanta-vuit eruors amb trenta-dos cèntims 
(2.658,32 €) i per drets de connexió a clavegueram la quantitat de tres-cents euros amb 
cinquanta cèntims (300,50 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de set mil trenta-set euros amb quaranta-set 
cèntims (7.037,47 €) pels valors urbanístics en risc i la quantitat de tres mil quatre-cents 
seixanta-set euros amb quaranta-quatre cèntims (2.067,44 €) en concepte de fiança pel residus 
de construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl 
haurà de liquidar taxes d’ocupació de la via pública per un import de tres mil nou-cents trenta-un 
euros amb cinquanta-vuit cèntims (3.931,58 €). 
 
5.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES ALS SENYORS JAVIER ESCOLANO I MARIA 
TERESA FREIXA PER A LA REFORMA I CANVI D’ÚS HABITATGE UNIFAMILIAR 
DESTINAT A TRES HABITATGES AL CARRER VALL NÚMERO xx.  
  
Vista la instància presentada pels senyors JEI i MTFA en nom i representació dells mateixos, 
amb la qual sol.liciten llicència d’obres per a la reforma i canvi d’ús habitatge unifamiliar, destinat 
a tres habitatges a la finca ubicada al carrer Vall número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 10 de novembre de 2006, el contingut del 
qual és: 
 

“Havent examinat el projecte referenciat i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, es constat que per tal de poder informar l’expedient caldrà la aportació 
de la següent documentació complementària justificativa: 
 
 Rectificar el plànol de planta de l’estat actual de l’edifici, respecte el cos d’escala. 
 Rectificar el/s plànol/s indicant de forma correcte el concepte estat actual i estat 
reformat. I alhora indicant gràficament quins paraments s’enderrocaran i quins es construiran 
(groc / vermell). 
 S’haurà de justificar en tots el habitatges l’art. 25.2 NNSS: Tot habitatge o apartament 
rebrà ventilació i assolellament a través de la façana principal de l’edificació (segons definició 
de l’article 21.7). 
 S’haurà de justificar que l’accés als habitatges compleixi amb el Decret 259/2003 sobre 
requisits mínims d’Habitabilitat. Annex 1 punt 2.2.7: Els espais d’accés a l’habitatge han de 
tenir una amplada mínima d’1 m, i permetre el pas d’un rectangle que, en posició horitzontal, 
mesuri 1,90m x 0,50m. 
 S’haurà de justificar, respecte a l’equip de cuina que disposi d’una ventilació mínima de 
0,40 m2 a façana, a pati d’illa, a pati de parcel·la o a pati de ventilació. 



  

 
En conseqüència s’informa desfavorablement la petició de llicència d’obres majors mentre no 
s’aporti la documentació requerida”. 

 
Vist l’escrit presentat pels senyors FJE i MTF en data 19 de desembre de 2006, aportant la 
documentació demanada pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe emès pel tècnic en data 29 de desembre de 2006 manifestant: 
 

“Examinat el projecte de referència, així com les modificacions proposades pel tècnic 
redactor. I a la vista que aquestes s’ajusten de forma genèrica a les NNSS de Planejament 
vigent. 
 
Tot i entenent que aquesta documentació complementària comportarà afegir-les al document 
inicial amb la inserció dels plànols, segons la següent relació: 
 
Plànol modificat: 5 (distribució de plantes). 
 
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres.  
 
De conformitat amb l’art. 6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener 
del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors han de contenir una 
sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic. 
 
Per tant i en referència a l’Annex. Ocupació de la via pública amb elements auxiliars de les 
obres punt 2.2.a, de l’Ordenança, es comptabilitza: 
 
Estacionament reservat per a càrrega i descàrrega: 
 12ml x 30dies x 0,52€/dia=   187,20 € 
Contenidor: 
 30dies x 3ml x 0,52€/dia=    46,80 € 

 TOTAL=                            234,00 € 
 
Es el que s’informa als efectes oportuns”. 

 
Atès que consta acreditat a l’expedient que, en data 16-10-06, el senyor Francisco Javier 
Escolano Iturbe i la senyora Maria Teresa Freixa Avilés, han adquirit en règim de subrogació 
concessional l’aprofitament fins el dia dotze de febrer de dos mil cinquanta-cinc de la concessió 
que ostenta de dues places d’aparcament, corresponents a la finca urbana entitat número cent 
seixanta-tres (plaça d’aparcament 163) i la finca urbana entitat número tres-cents u (plaça 
d’aparcament 301), ubicades en la planta soterrani-2 de l’edifici ubicat a Canet de Mar, riera 
Gavarra número 4 a 14. 
 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 19 de gener de 2007, fent 
constar que s’haurà de procedir a la liquidació de l’import corresponent a les taxes per ocupació 
privativa de domini públic. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol i 
l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 



  

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 40/2003 de 17 de  
juny, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia delegada d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als senyors Javier Escolano i Maria Teresa Freixa per a la 
reforma i canvi d’ús d’habitatge unifamiliar per destinar-ho a tres habitatges a la finca ubicada al 
carrer Vall número 16, d’acord al projecte modificat de l’arquitecte Pedro Guillen, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions per un 
import de cinc mil tres-cents catorze euros amb dotze cèntims (5.314,12 €); per taxes 
urbanístiques la quantitat de quatre-cents seixanta-nou euros amb noranta-un cèntims (469,91 
€) i per drets de connexió a clavegueram la quantitat de seixanta euros amb deu cèntims (60,10 
€). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de dos mil sis-cents seixanta-set euros amb 
sis cèntims (2.657,06 €) pels valors urbanístics en risc i la quantitat de tres-cents seixanta euros 
amb seixanta cèntims (360,60 €) en concepte de fiança pel residus de construcció. Aquestes 
fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl 
haurà de liquidar taxes d’ocupació de la via pública per un import de dos-cens trenta-quatre 
euros (234,00 €). 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol retirar aquest punt de l’ordre del 
dia. 
 
7.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA ENDERROC ANTIGA CASERNA 
GUÀRDIA CIVIL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juny de 2006, va acordar 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de la redacció 
del projecte i les obres d’enderroc de l’edifici ubicat al carrer Drassanes del Pla, núm. 2 de 
Canet de Mar així com convocar el concurs corresponent. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 13 de setembre de 2006, va ratificar el 
Decret d’Alcaldia núm. 744/2006, de 24 d’agost, pel que es va adjudicar el concurs 
convocat per a la redacció del projecte i les obres d’enderroc de l’edifici ubicat al carrer 
Drassanes del Pla, núm. 2 de Canet de Mar, a l’empresa Control Demeter, SL, pel preu cert 
i global de 62.741,94 €, IVA inclòs.  
 
Atès que en data 18 de gener de 2007, la direcció facultativa de les obres, això és 
l’arquitecta tècnica municipal, Sra. Lucía Sánchez Vargas, emet la certificació núm. 1 i 



  

última que constitueix la certificació final d’obra a la que es refereix l’article 147 TRLCAP, la 
qual puja un import de 62.741,94 €, IVA inclòs. 
 
Atès que no s’ha produït cap modificació en el present contracte ja que l’import final 
certificat és exactament el mateix pel qual es van adjudicar les obres. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 146 i 
concordants del TRLCAP, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i via 
pública, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la primera certificació corresponent a la redacció del projecte i les obres 
d’enderroc de l’edifici ubicat al carrer Drassanes del Pla, núm. 2 de Canet de Mar, de data 
18 de gener de 2007 i que puja un import de 62.741,94 €, IVA inclòs, que es correspon 
amb la certificació final d’obres amb el benentès que aquesta certificació no comporta cap 
modificació del contracte respecte del cost d’adjudicació. 
 
SEGON.- Ordenar el pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la partida núm. 
90.511.60000 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2007. 
 
TERCER.-. Declarar que el termini de garantia és d’un any i que començà a transcórrer el 
dia de la formalització de l’acta de recepció de l’obra, això és el 18 de gener de 2007, i 
finalitzarà, per tant, el dia 18 de gener de 2008. Quinze dies abans de la finalització 
d’aquest termini la direcció facultativa haurà de redactar l’informe sobre l’estat de les obres 
al que es refereix l’article 147.3 del TRLCAP. 
 
8.-APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ COL.LECTORS PLUVIALS I 
RESIDUALS PARCEL.LA D’EQUIPAMENTS SECTOR U-7 INDUSTRIAL. 
 
Atès que és necessari procedir a la construcció dels col·lectors d’aigües pluvials i residuals 
a la parcel·la d’equipaments del sector U7 “industrial”, per tal que l’empresa 
Construcciones Riera, SA, concessionària del contracte de concessió d’obra pública per a 
la construcció i explotació d’una gimnàs amb piscina pugui fer la connexió dels serveis. 
 
Atès que en 21 de novembre de 2006, l’enginyer de camins, Sr. Jordi San Millán i Filbà ha 
aportat el projecte executiu de l’obra ordinària consistent en la construcció de col·lectors a 
la parcel·la d’equipaments del sector U7 “industrial”, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 85.194,51 €, IVA inclòs. 
 
Vist l’informe tècnic redactat en data 11 de gener de 2007 per l’arquitecte municipal, Sr. 
Ignasi de Moner i de Castellarnau, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

Es presenta la documentació corresponent al Projecte de Construcció dels col·lectors 
d’aigües pluvials i residuals a la parcel·la d’equipaments del sector U7 industrial, respon a la 
petició per part de l’Ajuntament  de Canet de Mar a l’Empresa Construccions Riera, per a la 
construcció i explotació de piscina municipal i altres equipaments esportius,  en dit 
emplaçament.  
 
El projecte està redactat per l’enginyer de camins Sr. Jordi San Millan Filbà. 
 
Cal indicar que el projecte presentat abasta les necessitats requeries per la l’empresa 
concessionària ja que son inexistents actualment segons el projecte d’execució de l’obra.  
 
Per tant revisat el projecte, es constata que inclou la documentació suficient per a definir les 
obres i poder-les executar. 
 
El document compta amb: 



  

 
 Memòria i annexos 
 Plànols 
 Plecs de Condicions 
 Pressupost (amidaments i pressupostos) 
 
Es important destacar que el projecte ha de compatibilitzar la funcionalitat i condicions 
constructives dels col·lectors amb els usos possibles de l’equipament. 
 
El pressupost per contracta total del projecte és de: 85.194,51 €,  
 
En conseqüència s’informa favorablement el projecte a efectes de la seva aprovació inicial.” 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa l’article 37 
del ROAS, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i via pública, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la construcció de 
col·lectors a la parcel·la d’equipaments del sector U7 “industrial, redactat per l’enginyer de 
camins, Sr. Jordi San Millán i Filbà, amb un pressupost per contracta de 85.194,51 €, IVA 
inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, en els 
termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el BOP i al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
TERCER.-  Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies a l’empresa Construcciones Riera, SA, 
per tal que manifesti tot el que estimi convenient en relació amb el projecte aprovat. 
 
QUART.- Requerir el tècnic redactor del projecte per tal que justifiqui, abans de l’aprovació 
definitiva del projecte, que aquest compatibilitza la funcionalitat i condicions constructives 
dels col·lectors amb els usos possibles de l’equipament. 
 
9.- APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA PROLONGACIÓ PAVIMENT RIERA 
GAVARRA. 
 
Atès que per donar resposta a les queixes veïnals referides al paviment realitzat en l’últim 
tram de la riera Gavarra, just abans del tram d’inici de la canalització, en el límit nord del 
polígon, és necessari procedir a la col·locació d’un paviment de formigó de 20 cms de gruix 
fins a arribar a l’embocadura dels camins de Can Catà i de l’asserradora. 
 
Atès que en data 3 de març de 2006, l’aquitecte municipal, Ignasi de Moner i de 
Castellarnau, ha redactat una memòria valorada per tal de dur a terme l’obra, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 20.954,61 €, IVA inclòs. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa l’article 37 
del ROAS, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i via pública, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada redactada per l’execució de l’obra 
ordinària consistent en la perllongació del paviment de la riera Gavarra, redactat per 
l’arquitecte municipal, Sr. Ignasi de Moner i de Castellarnau, amb un pressupost per 
contracta de 20.954,61 €, IVA inclòs. 
 



  

SEGON.- Sotmetre aquesta memòria a informació pública pel termini de 30 dies, en els 
termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el BOP i al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
10.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBRES VARIES POL.LÍGON 
INDUSTRIAL 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol retirar aquest punt de l’ordre del 
dia. 
 
11.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE GENER 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, des del dia  15 de desembre  de 2006 al 15 de gener de 2007. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores del 
dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, qui 
assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies del seu 
lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents 
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi 
hagut de fer serveis extraordinaris, així com serveis nocturns. 
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2007,  hi ha consignació pressupostària 
suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria de 
règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de disset mil dos-cents disset euros amb tres 
cèntims (17.217,03 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos 
serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 15 de desembre de 2006 al 15 
de gener de 2007. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents noranta-nou euros amb seixanta-
tres cèntims (1.299,63 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Policia local , durant el mes de gener de 2007. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents seixanta-nou euros amb noranta-tres 
cèntims (669,93 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de 
la Policia local durant el mes de gener de 2007. 
 



  

QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents set euros amb quaranta cèntims 
(307,40 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis pels 
administratius de la Policia local durant el mes de gener de 2007.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de seixanta-un euros amb seixanta-vuit cèntims 
(61,68 €), corresponent a les assistències a judicis dels agents de la Policia local, durant el 
mes de gener de 2007, d’acord amb l’article 5 de l’acord sectorial per a la Policia local per 
a l’any 2006, aprovat pel Ple de l’ajuntament amb data 25 de maig de 2006. 
 
SISÈ.- Remunerar  fins a la quantitat de trenta-set euros amb vint-i-un cèntims (37,21 €) 
corresponents als serveis nocturns efectuats pel personal de la Brigada d’Obres i Serveis 
en el període comprès entre el 15 de desembre de 2006 i 15 de gener  de 2007.  
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del 
pressupost general per a l’any 2007. 
 
12.- APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 
 
L’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals,  estableix que les corporacions locals, dins el 
primer trimestre de cada any natural, han d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop 
aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti. 
 
Vist l’informe evacuat conjuntament per l’interventor i el secretari municipals, que es 
transcriu a continuació: 
  

En Josep Barberà i Boix i en Marcel·lí Pons i Duat, interventor de fons i secretari, 
respectivament, de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació amb 
l’oferta pública d’ocupació (OPO) de l’Ajuntament de la vila de Canet de Mar corresponent a 
l’anualitat pressupostària 2007, emeten el següent 
 

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



  

totes les vacants, sinó únicament les que cregui convenients. És en aquest mateix sentit que 
cal interpretar l’article 25 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública 
(TU), quan estableix que les necessitats de recursos humans (...) poden ser objecte d’OPO, i 
és també en aquest sentit que cal interpretar l'article 7 del reglament estatal d’ingrés i provisió 
de llocs de treball, aprovat per  RD 364/1995, de 10 de març, segons el qual l'OPO ve 
constituïda únicament per les vacants la cobertura de les quals es consideri convenient 
durant l’exercici. Com destaca la millor doctrina (per tots Miguel Sánchez Morón i Joan Mauri 
Majós), aquesta discrecionalitat adquirida reflecteix l’actual tendència a controlar el volum de 
personal i àdhuc a reduir-lo. Així, l’OPO només ha d’abastar aquelles vacants que es 
prevegin cobrir en el corresponent exercici pressupostari, si bé, la seva aprovació i ulterior 
publicació obliguen a la convocatòria de les proves selectives d’accés. 
 
Cinquè.- La Llei 13/1996, de 30 de desembre, d’acompanyament, feu un pas més i declarà 
innecessari realitzar un concurs previ entre els que ja ostenten la condició de funcionaris 
(provisió de llocs de treball) abans de l’aprovació de l’OPO.  
 
Sisè.- Les successives lleis de pressupostos han anat introduint el nou concepte de taxa de 
reposició d’efectius (TRE), amb l’assenyalament d’un coeficient màxim sobre l'OPO limitatiu 
de les places de nou ingrés i, correlativament, de les places susceptibles d'oferta. La Llei 
2/2004, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2005, en el seu 
article 20 determina que durant l’any 2005 el nombre total de places de nou ingrés del 
personal del sector públic serà, com a màxim, igual al 100 per cent de la TRE i es 
concentraran en els sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. En el nostre àmbit, aquest criteri 
no s’aplicarà al personal de la Policia Local. 
 
Setè.- La Llei d’acompanyament per a l'exercici 2002 obligà a què les places ocupades per 
funcionaris interins s’haguessin d’incloure en l’OPO immediatament posterior a la 
permanència d’un any de l’interí en el seu lloc, sense perjudici de les possibilitats 
d’amortització de la plaça i amb l’única excepció de les places ocupades per interins en 
substitució de funcionaris amb dret a reserva de lloc de treball. L’article 20 de la LPGE per a 
2005 estableix que, dins de l'anterior límit referit a la TRE, l’OPO inclourà tots els llocs i 
places desenvolupats per personal interí, nomenat o contractat en l’exercici anterior, excepte 
aquells sobre els que existeixi una reserva de lloc o estiguin incursos en processos de 
provisió. Amb independència del que s'acaba de dir, es podran convocar els llocs o places 
que, estant dotats pressupostàriament i inclosos en les relacions de llocs de treball o 
catàlegs, així com en les plantilles de personal laboral, es trobin ocupats interinament o 
temporal amb anterioritat a 1 de gener de 2002. 
 
Vuitè.- Durant l’any 2005 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per cobrir necessitats 
urgents i inajornables. En qualsevol cas, aquests nomenaments computaran a efectes de 
complir el límits màxim de la taxa de reposició d’efectius en l’oferta pública d’ocupació 
corresponent a l’any següent a què es produeixi el citat nomenament. 
 
Novè.- La seva aprovació i publicació, de conformitat amb l’article 128.1 del text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) ha de tenir lloc en el termini d’un 
mes des de l’aprovació definitiva del pressupost i sempre dins del primer trimestre de cada 
any natural, conforme determina l’article 57 del Reglament de Personal al servei de les 
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol (RPSEL).  
 
Desè.- La publicació s’ha d’efectuar únicament al DOGC, conforme a l’article 57.2 RPSEL, 
interpretació compatible amb l’article 5 del RD 896/1991, de 7 de juny, d’establiment de 
regles bàsiques i programes mínims en seu local.     
 
Onzè.- A mode de resum, es pot concloure el següent, respecte del marc jurídic actual referit 
a l’OPO: 
 



  

a) l’Ajuntament, llevat que compti amb personal interí nomenat en l’exercici anterior no ha 
de publicar obligatòriament una OPO l'any 2005.  

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

 
c) l’OPO és un acte administratiu favorable que, baldament no crei drets, sí que crea 
legítimes expectatives que no poden deixar de satisfer-se; per tant, l’OPO vincula 
l’administració que l’aprova. 

 
d) respecte del personal laboral només cal incloure en l’OPO el de caràcter fix o 
permanent (ex. art. 18.1 RPSEL) i el personal de caràcter no permanent únicament quan es 
destini a llocs de treball reservats a personal laboral fix (ex. art. 19.1 i 97 RPSEL). 

 
e) el personal interí també s’ha d’incloure a l’OPO sempre i quan aquesta tingui lloc 
abans de l’inici del procediment de selecció (ex. arts. 97 RPSEL, disposició addicional 
primera del RD 896/1991, de 7 de juliol i 128.2 TRRL). 

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

 
- la contractació de caràcter laboral que no es correspongui amb l’existència prèvia de 
places previstes en la relació de llocs de treball (RLT) en general (ex art. 20.1 RPSEL) i, en 
particular: 

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

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

 
- els llocs de treball de personal laboral, fix o temporal, i de personal interí que ja es trobessin 
convocats en el moment d’aprovar-se l’OPO. Aquesta regla val també pels funcionaris de 
carrera. 

 
- els nomenaments interins i els contractes laborals temporals, per efectuar substitucions de 
personal amb dret a reserva de plaça o lloc de treball, o en el supòsit de vacants 
sobrevingudes (ex art. 59.3 RPSEL). 

 
g) l'OPO s’aprova dins del primer trimestre de l’any natural, un cop aprovat el pressupost de 
l’exercici de què es tracti i dins del mes següent a la seva aprovació.  

 
h) si el pressupost s’aprova amb retard, res impedeix que l’OPO també s’endarrereixi més 
enllà del primer trimestre, sempre i quan el procés selectiu s’ultimi dins l’exercici 
pressupostari corresponent. 

 
i) la pròrroga del pressupost de l’any anterior impedeix aprovar una nova OPO; en canvi, 
és possible ampliar-la durant l’exercici prorrogat, sempre que es disposi de les corresponents 
places vacants i pressupostades.  

 
j) en tot cas la publicació de l’OPO obliga a fer la convocatòria de les proves corresponents 
dintre de l’anualitat pressupostària. 

 



  

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

 
l) ni les places de personal eventual ni les reservades a funcionaris amb habilitació de  
caràcter estatal no s’han d’incorporar a l’OPO. 

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

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

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
FUNCIONARIS  DE CARRERA 

 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració General. 
Número de vacants: Dues. Denominació: Tècnic d’Administració General. 
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració Especial. 
Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic d’Administració Especial. 
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: Escala de Administració Especial. 
Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic de Medi Ambient.  
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: Escala de Administració Especial. 
Número de vacants: Una. Denominació: Arquitecte Tècnic.  
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: Escala de Administració General, 
subescala administratiu. Número de vacants: Sis. Denominació: administratiu. 
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de Administració Especial, 
subescala Serveis Especials, classe Policia local. Número de vacants: Dues. Denominació: 
Caporal  
 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de Administració Especial, 
subescala Serveis Especials, classe Policia local. Número de vacants: Una. Denominació: 
Agent  
 

PERSONAL LABORAL 
 
Nivell de titulació: Diplomatura universitària. Denominació del lloc: Tècnic d’educació. 
Número de vacants: Una 
 



  

Nivell de titulació: Diplomatura universitària. Denominació del lloc: Tècnic d’esports. Número 
de vacants: Una 
 
Nivell de titulació: Diplomatura universitària. Denominació del lloc: Tècnic de joventut. 
Número de vacants: Una 
 
Nivell de titulació: Graduat escolar. Denominació del lloc: Conductor. Número de vacants: 
Una 
 
Nivell de titulació: Graduat escolar. Denominació del lloc: Oficial 2a. electricista. Número de 
vacants: Una 
 
Nivell de titulació: Certificat escolaritat. Denominació del lloc: Peó instal·lacions esportives. 
Número de vacants: Tres 
 
Nivell de titulació: Certificat escolaritat. Denominació del lloc: Operari del servei del Cementiri. 
Número de vacants: Una 
 
Nivell de titulació: Certificat escolaritat. Denominació del lloc: Conserge. Número de vacants: 
Dues 
 
Nivell de titulació: Certificat escolaritat. Denominació del lloc: operari brigada obres i serveis. 
Número de vacants: sis 

 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, disposar la 
publicació de l’oferta pública d’ocupació en el “Boletín Oficial del Estado” i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de l’Estat, a 
l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la 
resta de les administracions públiques i a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
13.- ACCEPTACIÓ AJUT DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT EN EL 
MARC DEL PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ DEL MARESME. 
 
D’acord amb l’Ordre TRI/267/2005, de 6 de juny, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores de les accions d’observació, anàlisi i innovació ocupacional i la Resolució 
TRI/2234/2006, de 9 de juny, de convocatòria per a l’any 2006 per a la concessió  de 
subvencions de les accions de desenvolupament local mitjançant pactes territorials per a 
l’ocupació, i d’inici del termini per a la presentació de sol·licituds per al reconeixement dels 
pactes territorials per a l’ocupació, el Consell Comarcal del Maresme com a entitat 
coordinadora del Pacte Territorial per a l’Ocupació del Maresme va presentar una 
sol·licitud de subvenció per a l’any 2006 per a la realització d’accions de desenvolupament 
local que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Atès que  l’Ajuntament de  Canet de Mar, com a integrant del Pacte Territorial per 
l’Ocupació del Maresme, en el marc d’aquesta convocatòria va sol·licitar cofinançament per 
al desenvolupament d’accions de desenvolupament local. 
 
Atès que el Consell Comarcal va rebre la resolució del director del Servei d’Ocupació de 
Catalunya de 11 de desembre de 2006, d’atorgament d’una subvenció per al 2006, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria de règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: acceptar l’ajut del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de 3.000€ 
per a la realització de les següents accions de desenvolupament local mitjançat pactes 
territorials per a l’ocupació que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya:  
                                                                              COFINANÇAMENT    



  

ACCIONS GENERALITAT AJUNTAMENT 

Accions de servei a l’empresa per 
a 9 ajuntaments del Maresme 

               3.321,63 €                  3.321,63€ 

 
SEGON:  confinançar les següents actuacions amb els imports que es detallen a la 
columna “cofinançament” com a contribució al cofinançament del desenvolupament de els 
actuacions del Pacte Territorial per a l’Ocupació del Maresme, dins els objectius prioritzats 
al DOCUP de l’objectiu 2 2000.ES.16.2.Do.004. 
 
TERCER: assumir el compromís de procedir a executar les accions confinançades amb 
l’ajut atorgat en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 
 
QUART: facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris en relació al present acord. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.17 hores de tot el 
que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 


