
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 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: 21.20 hores 
Hora que acaba:22:15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
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 
 
Francesc Martín Casares 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental de la Corporació 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació preus Sorea any 2007 
4) Atorgament llicències d’obres 
5) Incoació expedient de contractació explotació parades Plaça Mercat 
6) Aprovació addenda conveni de cooperació signat en data 8 de novembre de 2006 

entre el departament d’educació i el CEIP Misericòrdia 
7) Aprovació conveni sobre la disposició de l’exposició “ Educació, Municipis i 

República”, de la Diputació de Barcelona 
8) Acceptació ajut Generalitat per a l’escolarització de nens en situacions 

econòmiques desafavorides, curs 2006-2007 
9) Conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal per al desenvolupament de 

l’acció del club virtual de feina 
10) 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 20 de 
desembre de 2006 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 RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
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. 
 
3.- APROVACIÓ PREUS SOREA ANY 2007 
 
Atesa la instància presentada en data 5 d’octubre de 2006 per part de l’empresa SOREA 
SA en vers a les obres més freqüents que efectua a sol·licitud de particulars que es duran a 
terme durant el proper any 2007 a petició de particulars.  
 
Atès l’informe de l’enginyer municipal en vers a la procedència dels preus especificats, que 
a continuació es transcriu literalment:  
 

 “Assumpte: Proposta de preus per a instal•lacions d’aigua. (SOREA, SA.). Nº. Registre: 
2006/5732. Data: 09-10-06. 
  
FETS 
 
En Jordi Azorín Poveda en nom de: SOREA, SOCIDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS, SA., presenta, el quadre de despeses que repercutiran en els preus tarifaris de 
l’aigua que regiran per part de l’esmentada companyia a l’exercici de 2007, en termes de 
facturació, de les instal·lacions d’aigua per a subministres domiciliaris o altres instal·lacions, 
de poca entitat. 
 
INFORMA. 
 
Que s’han comparat els preus que presenta SOREA amb els bancs de preus editats per 
entitats col•laborares de l’Administració com: INCASOL o GISA, essent els imports similars al 
de les entitats de referència. 

 
Per tant, s’informa FAVORABLEMENT, la proposta de preus que Sorea pretén aplicar a 
l’exercici del 2007. 

 
Ja que s’han contrastat els preus de SOREA amb els publicats per l’IteC i els bancs de 
preus que edita als quals jo com usuari dels mateixos hi tinc accés amb codi de client núm. 
103209. 
 
Les característiques dels preus i base de càlcul del mateixos son els següents: 
 
Mà d'obra 
El preu de la mà d'obra és el corresponent a cadascun dels convenis col•lectius provincials 
vigents de l'any anterior al de la publicació del banc, incrementat en un % d'augment 
estimat per a l'any en curs.  



Al preu de la mà d'obra es consideren els diferents conceptes retributius segons 
categories, de salari i pagues extres, plusos, càrregues, seguretat social, etc., repartits 
unitàriament, d'acord amb les hores de treball anuals vigents en els diferents convenis. 

 
Materials 
El preu del material es considera col•locat a peu d'obra, per tant inclou, en el seu preu, la 
manipulació, l'embalatge, el transport, la descàrrega i els descomptes per nombre d'unitats 
o volum de compra. 
El preu s'obté dels fabricants, subministradors i instal•ladors i corresponen a tarifes vigents 
a octubre de l'any anterior al de la publicació del banc, sense IVA i amb pagament a 30 
dies. 
No es considera l'increment de preu degut al transport i a l'embalatge des de la península a 
les CCAA de Canàries i Balears. 
 
Maquinària 
El preu de la maquinària engloba el preu de lloguer, el preu de personal manipulador, 
combustible, petit material i d’altres necessaris per al seu funcionament, conservació i 
amortització. 
El preu s'obté d’empreses de lloguer de maquinària i corresponen a tarifes vigents a 
octubre de l'any anterior al de la publicació del banc, sense IVA i amb pagament a 30 dies. 
 
Rendiments 
Valors mitjans obtinguts de la pràctica habitual i de consultes amb aplicadors, 
corresponents al tipus d'obra de referència. Inclouen, en el seu cas, les ruptures i minves 
de material derivades de l'execució de l'unitat d'obra, així com del nombre de recursos de 
la mà d'obra expressats de forma unitària. 
 
Element Compost 
El preu de l’element compost és la suma dels preus dels seus components: mà d’obra, 
materials i/o maquinària. 
El preu no inclou les despeses auxiliars, que cal tenir en compte i afegir per a obtenir el 
preu total del element compost. 
 
Partida d’Obra 
El preu de la partida d’obra és la suma dels preus dels seus components: elements 
compostos, mà d’obra, materials i/o maquinària. 
 
Conjunt de Partides d’Obra 
El preu del conjunt de partides d’obra és la suma dels preus de les partides d'obra que el 
composen. 
 
El preu de la partida d’obra i del conjunt de partides d'obra és el que s’en diu el preu (cost) 
directe (art. 67 R.D. 982/1987 de 5 de Juny. BOE 181). Aquest no inclou les despeses 
auxiliars (que depenen de la mà d’obra de la partida) ni les despeses indirectes (que 
depenen del procediment d’execució de l’obra), que cal tenir en compte i afegir per a 
obtenir el preu total de la unitat d’obra.  
 
Un cop afegits els conceptes anteriors, els preus resultants serveixen per a calcular el PEM 
(pressupost d'execució material) d'una obra, i per tant, tampoc inclou les despeses 
generals d'empresa (del 13% al 17% per a obres oficials), el benefici industrial (6% per a 
obres oficials) ni l'IVA. Canet de Mar, 29 de novembre de 2006.  L’Enginyer Municipal” 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 



PRIMER.-  Donar-se per assabentat dels preus aplicats per part de SOREA SA durant 
l’any 2007 en vers a les obres més freqüents que realitza a sol·licitud dels particulars 
segons el quadro annex que s’ajunta a la sol·licitud.  
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’empresa SOREA SA als efectes oportuns.  
 
4.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
4.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR ANTONI SUBIRANA TORRENT 
PER A LA CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER 
GENERALITAT NÚMERO XX /JOAN OMS XX– PARCEL.LA XX “EL GRAU”. 
   
Vista la instància presentada pel senyor A.S.T en nom i representació d’ell mateix, amb la 
qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al solar 
ubicat al carrer Generalitat número XX/Joan Oms XX – parcel.la XX “El Grau”. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 7 de juliol de 2006, el contingut del 
qual és: 
 

“Examinat el Projecte Bàsic de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigent  el Pla Parcial “Can Grau” Sector U3. Per tot l’esmentat, i per tal de 
completar l’expedient i ajustar el projecte a la normativa vigent, caldria:  
• Aportar Full d’assumeix diligenciat per Col·legi Professional corresponent d’Arquitecte 

Tècnic o Aparellador. 
• Presentar els plànols de secció necessaris per a poder definir exactament les 

plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la, així com la justificació de l’alçada 
reguladora màxima. Justificar l’edificabilitat total proposada, indicant la superfície de 
cada una de les plantes, tenint en compte, d’acord amb el que s’indica a l’art. 23 de les 
Normes Subsidiàries, que es considera planta soterrani la part de la planta enterrada o 
semienterrada el sostre de la qual no sobrepassa 1 metre respecte al terreny modificat 
de la parcel·la. 

• S’haurà de justificar que l’ocupació màxima de la edificació principal no supera el 30% 
de la parcel·la. 

• Presentar plànol de tanques a límits de parcel·la, murs de contenció i moviments de 
terres d’acord amb l’art. 21 punt 9 de les Normes Subsidiàries i a l’art. 13 del Pla Parcial 
“El Grau”. 

• Fitxes de compliment de les diferents normatives: 
• Decret d’Habitabilitat 
• NBE-CA-88 de condicions acústiques als edificis 
• NRE-AT-87 d’aïllament tèrmic 
• NBE CPI-96 de condicions de protecció contra incendis 
• REBT/2002 Reglament electrotècnic per a baixa tensió 
• Justificar que l’evacuació d’aigües pluvials es fa a la parcel·la 
• D’altra banda caldrà que abans de l’inici de les obres es presenti Projecte Executiu per a 

la aprovació per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
• S’haurà de presentar l’emplaçament en format digital per a la actualització de la 

cartografia municipal. 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement la sol·licitud de llicència d’obres, mentre 
no s’aporti la documentació requerida.” 

 
Vistos els escrits presentats per l’arquitecta de l’obra A.R de data 11 d’octubre i 14 de 
novembre d’enguany aportant el projecte executiu i documentació requerida pel tècnic 
municipal. 
 
Vist el nou informe del tècnic municipal manifestant que: 



  
“Examinat el Projecte Executiu de referència, així com les modificacions requerides al tècnic 
redactor. I a la vista de que aquestes s’ajusten de forma genèrica a les Normes Subsidiàries 
de Planejament vigent i al Pla Parcial “Can Grau” Sector U3.  
Tot i entenent que aquesta documentació complementària comportarà afegir-hi aquestes 
modificacions amb la inserció dels plànols, segons la següent relació: 
 
• Plànols modificats:14,15 i 16 (que complementaran i / o substituiran segons el cas als 
del Projecte Executiu). 
• Fitxes justificatives de compliment de normativa (a afegir-hi). 
• Assumeix i Programa de Control de Qualitat d’arquitecte tècnic diligenciat pel col·legi 
professional. 
• Full d’estadística . 
 
En conseqüència s’informa favorable la sol·licitud de llicència d’obres  
 
Nogensmenys es recorda que s’haurà de presentar l’emplaçament en format digital per a la 
actualització de la cartografia municipal. 
D’altra banda i 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: 
 
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=                                                1.824,80 € 
 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 28 de desembre, fent 
constar que s’haurà de procedir a la liquidació de l’import corresponent a les taxes per 
ocupació privativa de domini públic. 
 
Atès que en data 29 de desembre s’aporta un document conforme no s’ocuparà la via 
pública durant l’execució de les obres. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis 
Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, 
són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 de 
març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 40/2003 de 17 
de juny, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia delegada d’urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor A.S.T per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al solar ubicat al carrer Generalitat número XX, Joan Oms XX, parcel.la XX 



“El Grau”, d’acord al projecte de l’arquitecta A.R.G, 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 set mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb setze cèntims (7.888,16 €); per taxes 
urbanístiques la quantitat de mil quatre-cents quaranta-nou euros amb deu cèntims 
(1.449,10 €) i per drets de connexió a clavegueram la quantitat de trenta euros (30,00 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de tres mil nou-cents quaranta-quatre 
euros amb trenta-vuit cèntims (3.944,38 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat de 
cent vint euros amb vint cèntims (120,20 €) 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.- Donat que consta acreditat que no ha d’ocupar la via pública, cal fer l’advertiment 
que si a l’inici de les obres preveu que sí haurà d’ocupar la via pública, ho comuniqui 
prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part municipal, d’acord amb el què disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança 
Fiscal número 9. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe tècnic cal recordar que s’haurà de presentar 
l’emplaçament en format digital per a l’actualització de la cartografia municipal. 
 
5. INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ EXPLOTACIÓ PARADES PLAÇA 
MERCAT. 
 
Atès que a la plaça Mercat municipal hi ha diferents parades que han quedat lliures i és 
voluntat d’aquest Ajuntament dinamitzar aquest centre de comerç tant important a la vida 
quotidiana dels canetencs. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria i Intervenció, de data 11 de desembre de 2006 que 
es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar i en Josep Barberà 
Boix, interventor municipal de l’Ajuntament de Canet, comarca del Maresme, en relació amb 
la proposta d’acord d’iniciació d’expedient de contractació per a la concessió de l’explotació 
de diverses parades de la Plaça Mercat Municipal, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix l’article 21.1.n de 
la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, al tractar-se 
d’una concessió demanial de servei públic l’import del qual  no supera el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000.000 d’euros, ni es tracta tampoc d’una contractació 
plurianyal que superi els anteriors imports. Si bé, res impedeix que l’alcalde delegui aquesta 
competència en la Junta de Govern Local. 

 
Segon.- Quant al procediment i la forma de contractació, en aquest cas s’ha d’utilitzar el 
concurs, per procediment obert o restringit, ja que segons l’article, 60.2 de RPEL, les 
concessions s’han d’adjudicar mitjançant concurs d’acord amb el propi RPEL i LCAP. 
 
En el concurs, l’adjudicació recau sobre el licitador que en el seu conjunt presenta una oferta 
més avantatjosa per a l’Administració, d’acord amb els criteris establerts en el plec de 



clàusules administratives particulars, sense atenir-se exclusivament al preu i sens perjudici 
de la possibilitat de declarar-lo desert. 
 
Tercer.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s’adequa a la normativa 
vigent en matèria de contractació local. 
 
Conclusió 
 
Per tot això, cal concloure que han quedat degudament justificades la motivació i l’adequació 
a la normativa que permet la contractació per la modalitat de concurs pel procediment obert, i 
es pot seguir la tramitació de l’expedient de contractació i la licitació.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa a la 
normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la regidoria de comerç, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació mitjançant  procediment obert per a la 
concessió de les parades que han quedat lliures a la plaça Mercat de Canet de Mar, de 
conformitat amb les clàusules administratives que s’aproven en aquest acord. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir 
aquesta contractació. De conformitat amb l’establert a la normativa vigent, s’anunciarà 
simultàniament el concurs a què fa referència. 
 
El plec de clàusules es transcriu a continuació: 
 

“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ 
MITJANÇANT CONCURS D’ALGUNES PARADES DE LA PLAÇA MERCAT MUNICIPAL 
 
Article 1.- Objecte  
 
L’objecte de la concessió és l’adjudicació, mitjançant concurs, de l’explotació de les següents 
parades de la plaça mercat municipal: 
 
• Caseta 22-23-24: Parada integrada per una parada doble i una senzilla. 
• Caseta 30: Parada integrada per una parada doble. 
• Lloc 3-4 (zona peix) 
• Lloc 5-6 (zona peix) 
• Lloc 1-2 (zona fruita i verdura) 
• Lloc 3-4 (zona fruita i verdura) 

 
Article 2.- Procediment i forma d’adjudicació 
 
La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert i amb la forma d'adjudicació de 
concurs, en virtut d’allò que estableixen els articles 73 i 74 del TRLCAP. 
 
Article 3.- Criteris que han de servir de base per a la licitació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa 
seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells: 
 
• Producte innovador que més s’adapti a la demanda dels usuaris: Fins a 5 punts  
• Millores en la parada: Fins a 4 punts 
• Preu ofertat a l’alça: Fins a 1 punt 
 



En tot cas, la Corporació es reserva la facultat d’adjudicar el concurs a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-
lo desert, prèvia motivació. 
 
Article 4.- Cànon anual bàsic de licitació 
 
Caseta 22-23-24   669,12 €/any  
Caseta 30                   400,56 €/any  
Lloc 3-4 (zona de peix)               530,52 €/any  
Lloc 5-6 (zona de peix)                   530,52 €/any 
Lloc 1-2 (zona fruita i verdura)       266,64 €/any 
Lloc 3-4 (zona fruita i verdura)      266,64 €/any 
 
Als efectes d’allò previst a l’article 24.1.b) TRLHL, l’anterior tipus de licitació, millorable a 
l’alça, constituirà l’import de la taxa per a l’ocupació de domini públic, la qual vindrà millorada 
periòdicament en els percentatges en què es modifiquin els imports de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la utilització de casetes i llocs de venda al mercat municipal, els quals s’aplicaran 
sobre la quantitat que hagués ofertat l’adjudicatari. 
 
El pagament d’aquest cànon s’efectuarà en dotze fraccions mensuals del mateix  import. 
 
Article 5.- Capacitat per concórrer 
 
Podran participar en el concurs les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin plena capacitat d’obrar , no es trobin incurses en cap de les prohibicions de 
contractar previstes a l’art. 20 LCAP, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional. 
 
També poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb l'art. 
24 del TRLCAP. Cada empresa de les que compon l'agrupació, ha d'acreditar la capacitat 
d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la 
documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec. Hauran d’indicar, en un 
document privat, el nom i les circumstàncies de les empreses participants, la proporció de 
cada una d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte els representarà 
de cara a l’Administració i, que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal 
d'Empreses (art. 24 del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar signat pels representants 
de cada una de les empreses components de la Unió. 
 
Article 6.- Durada de la concessió 
 
La concessió s’atorga per un termini de 5 anys, a partir de l’adjudicació definitiva; adjudicació 
que tindrà lloc en la forma determinada en el present plec. 
 
Aquesta concessió es podrà prorrogar de forma expressa mitjançant voluntat manifestada 
per escrit pel concessionari i aprovada per l’òrgan de contractació, fins a un termini màxim de 
50 anys, arribat el qual la concessió tindrà caràcter d’improrrogable. 
 
Una vegada finalitzat el termini de la concessió, cessarà l’ús privatiu del bé de domini públic i 
revertiran en l’Ajuntament les instal·lacions i les obres que s’hi hagin pogut realitzar a 
l’acabament de la concessió. 
 
Article 7.- Número de concessions 
 
Cada persona integrant d’una unitat familiar podrà optar únicament a la concessió d’una 
parada o lloc. 
 
Article 8.- Garantia provisional 
 
Per prendre part en aquesta licitació, s’haurà de constituir una garantia provisional de 180,30 
€, que consisteix en el 2% del valor del bé de domini públic objecte d’ocupació. 



 
Aquesta garantia s’haurà de constituir en metàl·lic, valors públics o privats, en aval prestat 
per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit i societats de garantia recíproca 
autoritzats per operar a Espanya, o per contracte d’assegurança de caució celebrat amb una 
entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de la caució. 
 
La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament després de la proposta 
d’adjudicació del contracte, excepte el que estigui inclòs en la proposta. 
 
Article 9.- Garantia definitiva 
 
Queda dispensada la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 37 del TRLCAP. 
 
Article 10.- Drets i obligacions del concessionari 
 
a) Dret a utilitzar els béns de domini públic necessaris per dur a terme les seves activitats en 
la forma establerta. 
 
b) Els concessionaris no podran alterar l'objecte per al qual s'ha concedit la concessió, sense 
prèvia autorització municipal. 
 
c) Mantenir la parada oberta al públic ininterrompudament durant l'horari assenyalat per a la 
venda. 
 
d) Conservar la parada i les instal·lacions en bon estat, tenint cura que estiguin netes, lliures 
de residus i en perfectes condicions higièniques i sanitàries. 
 
e) Satisfer les taxes i altres pagaments que corresponguin (aigua, llum, telèfon, etc.). 
 
f) Tenir a la vista del públic totes les existències dels articles que es venguin, sense que es 
pugui ocultar, seleccionar o decantar part de les mateixes, llevat en el cas que per la seva 
quantitat i forma de disposició no puguin ser col·locades totes a la vista. 
 
g) Mostrar tots els articles de venda a la inspecció veterinària, que podrà procedir a la presa 
de mostres necessàries per a la seva anàlisi o al seu decomís o inutilització, en cas de ser 
declarats nocius per a la salut pública. 
 
h) Utilitzar instruments de pesar i mesurar ajustats als models autoritzats, podent 
l'Ajuntament, mitjançant el personal al seu càrrec, verificar l'exactitud d'aquests instruments.  
 
i) Vestir polidament i amb la indumentària apropiada. 
 
j) Els possibles assalariats que tingui contractats el titular de la parada hauran d'observar 
igualment les obligacions esmentades a l'apartat anterior. 
 
k) Mostrar el preu de venda de tots els productes exposats. 
 
l) Els concessionaris estan obligats a regentar personalment la respectiva parada, per la qual 
cosa no podran cedir-la ni subarrendar-la total o parcialment.  
 
ll) Mantenir la parada oberta al pública els dies i hores laborables i els festius que fixi la 
Corporació. 
 
Queda expressament prohibit: 
 
a) La venda per una persona afectada per alguna malaltia contagiosa o portadora de 
gèrmens. 
 



b) Servir o embolicar els articles alimentaris amb papers o embolcalls no aptes des del punt 
de vista higiènico-sanitari. 
 
c) Sacrificar animals o netejar-ne les despulles a l'interior del mercat, per a la seva venda 
posterior. 
 
d) L'estacionament de carretons de transport de mercaderies, així com l'abocament de 
deixalles fora de l'horari establert a aquest efecte per l'Ajuntament. 
 
e) Acumular a les parades o passadissos d'ús comú, caixes, sacs, envasos o similars. 
 
f) La venda ambulant no autoritzada de tota classe d'articles dins del Mercat, així com tota 
classe de rifes i mendicitat. 
 
g) Realitzar obres i introduir modificacions de qualsevol tipus a les parades i dependències 
del Mercat sense la corresponent autorització. Quedaran de propietat de l'Ajuntament les que 
es realitzin. 
 
h) Fer propaganda o publicitat abusiva en perjudici dels altres venedors i utilitzar altaveus o 
altres mitjans acústics. 
 
i) Una vegada hagi quedat resolta la concessió, el concessionari haurà de deixar lliures i 
vacus, a disposició de l’Administració, els béns objecte de la concessió. 
 
Article 11.- Drets i deures de l’Ajuntament 
 
a) L’Ajuntament té les prerrogatives per interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i 
determinar els seus efectes. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent 
per conèixer les qüestions que es puguin suscitar pel que fa a la concessió. 
 
b) Per la seva banda, l’Ajuntament queda obligat a mantenir el concessionari en l’ús i gaudi 
del dret concedir, i indemnitzar-lo en els supòsits en què sigui procedent. 
 
Article 12.- Reversió 
 
Quan acabi el termini de la concessió, les instal·lacions revertiran a l’Ajuntament, i el 
contractista les haurà de lliurar en bon estat de conservació, cessant en l’ús privatiu del 
domini públic. 
 
Tres mesos abans de finalitzar el termini de la concessió l’Ajuntament designarà els tècnics 
per inspeccionar l’estat en què es troben les parades, ordenant, a la vista dels resultats de la 
inspecció tècnica, l’execució de les obres i treballs de reparació i reposició que s’estimin 
necessàries per mantenir-les en les condicions previstes. Les obres i treballs de reparació o 
reposició que s’hagin d’efectuar seran a càrrec del concessionari. 
 
Article 13.- Rescat 
 
La Corporació municipal es reserva el dret de deixar sense efecte la concessió abans del seu 
venciment, si ho justifiquessin circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, mitjançant 
indemnització al concessionari dels danys que se li causessin, o sense aquesta quan no 
procedís. 
 
Article 14.- Infraccions 
 
Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
S'estimaran faltes lleus: 
 
a) El compliment defectuós de l'horari de venda al públic. 



b) La falta de neteja de les parades i instal·lacions i la falta de polidesa en els 
venedors. 
c) El tancament de les parades d'un a cinc dies, no autoritzat per l'Ajuntament. 
d) El tancament de les parades, amb causa justificada, però sense comunicar-ho a 
l'encarregat ni a l'Ajuntament. 
e) La inobservança de les instruccions provinents de l'Ajuntament. 
f) Qualsevol infracció d'aquest Reglament no qualificada com a falta greu o molt greu, 
en virtut dels articles següents. 

 
Seran considerades faltes greus: 
 
a) La reiteració de tres faltes lleus en un any. 
b) La repetició d'una falta lleu de la mateixa naturalesa dintre d'un any. 
c) La manca de pagament, per part del concessionari, dels drets i les taxes municipals 
que li corresponguin. 
d) El tancament de la parada sense autorització per un termini de més de cinc dies. 
e) L'incompliment de les obligacions sanitàries. 
f) El fet de no efectuar les operacions de pes o medició de cara al públic. 
g) La coexistència i barreja prohibida d'articles en una parada. 
h) Tirar escombraries i/o aigua a terra o llençar les deixalles o escombraries en un altre 
lloc que no sigui el fixat per aquest fi per l'encarregat del Mercat. 
i) El desacatament ostensible de les disposicions dictades per l'autoritat municipal. 
j) Altres casos que, sense estar inclosos en la relació anterior, l'Ajuntament consideri 
greus. 
 
Seran faltes molt greus: 
 
a) La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en el transcurs d'un any. 
b) El subarrendament, traspàs o cessió de la parada sense autorització municipal. 
c) L'abandonament injustificat de la parada durant un mes. 
d) El frau en la quantitat o qualitat dels gèneres venuts. 
e) El reiterat incompliment de la normativa sanitària. 
f) La realització d'obres i instal·lacions sense l'autorització municipal. 
g) Causar perjudicis o deteriorar béns o instal·lacions tant públiques com privades en el 
recinte del Mercat. 
 
Article 15.- Sancions 
 
1. S'aplicaran a les faltes lleus les sancions següents: 

 
a) Advertiment. 
b) Multa entre 2 i 6 vegades l'import del lloguer de la parada. 
 
Seran d'aplicació a les faltes greus aquestes sancions: 
 
a) Multa entre 7 i 20 vegades l'import del lloguer de la parada. 
b) Suspensió temporal de la concessió de 5 a 20 dies hàbils. 
 
Les faltes molt greus seran sancionades amb: 

 
a) Multa entre 21 i 60 vegades l'import del lloguer de la parada. 
b) Suspensió temporal de la concessió de 20 dies a 6 mesos. 
c) Revocació de la concessió sense dret a cap indemnització. 
 
2. Les faltes lleus seran sancionades prèvia audiència del presumpte  infractor. 

 
3. La imposició de sancions per falta greu i molt greu requerirà la tramitació d'expedient 
d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de les disposicions que la 
desenvolupen. 



 
4. Independentment de la tipificació d'infraccions establerta pels articles precedents, 
l'Ajuntament podrà sancionar aquelles faltes tipificades en lleis sectorials que siguin 
d'aplicació i amb les sancions que aquestes estableixin. 
 
5. En cap cas les sancions imposades per l'aplicació d'aquest Reglament eximiran de les 
altres responsabilitats civils, laborals, fiscals o penals en què s'hagi incorregut en cometre la 
infracció. 

 
Article 16.- Resolució de la concessió 
 
Són causes de resolució: 
 
1. Per venciment del termini. 
2. Per mutu acord entre l’Ajuntament i el concessionari. 
3. Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada. 
4. Per desafectació del bé. 
5. Per renúncia del concessionari.  
6. Per revocació de la concessió. 
7. Per resolució judicial. 
8. Les demés previstes per les normes contractuals aplicables, en especial tot 
incompliment de les obligacions contractuals essencials. 
 
Article 17.- Proposicions i documentació complementària 
 
1.Els licitadors només podran presentar una proposició en el Registre General de 
l’Ajuntament, en el transcurs del termini de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
inserció del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en les 
hores d’oficina. També es pot enviar la proposició per correu dins del termini màxim establert 
a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o 
fax a l’òrgan de contractació el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en 
aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. 
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, 
aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i 
haurà de presentar-se en dos sobres, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full apart, 
una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que 
es detalla a continuació: 
 
2. La proposició es presentarà en dos sobres: 
 
SOBRE NÚM. 1: Hi figurarà la inscripció “Proposició per prendre part en la licitació 
convocada per l’Ajuntament de Canet de Mar per a la concessió, mitjançant concurs pel 
procediment obert, de l’ús privatiu d’una parada a la plaça Mercat Municipal”, i haurà de 
contenir la documentació següent: 
 
a) Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar de les empreses, en el cas de 
persones jurídiques, s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el 
seu cas, inscrites degudament en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible 
d'acord a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, la capacitat d'obrar 
s’acreditarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en 
el qual constin les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent Registre oficial. 
  
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'estats membres de la Comunitat 
Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà mitjançant la 
inscripció en els Registres o presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex I del 
RGLCAP, en funció dels diferents contractes.  



 
La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior 
s'acreditarà mitjançant informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular 
d'Espanya de l’estat del domicili social de l'empresa. En l’informe s’hi farà constar que 
l’empresa en qüestió figura inscrita en el Registre local professional, comercial o anàleg o, en 
el seu defecte, que actua normalment en el tràfic econòmic local en l'àmbit de les activitats a 
les que s’estén l'objecte del contracte. En aquests supòsit, a més, s’haurà d'adjuntar l'informe 
de reciprocitat a que es refereix l'art. 23.1 del TRLCAP. 
 
Si l’empresari és una persona física haurà de presentar el Document Nacional d’identitat i, en 
el seu cas, l'escriptura d'apoderament degudament legalitzada, o les seves fotocòpies 
degudament autenticades. 
 
b) Capacitat per a contractar.- Declaració responsable del licitador de no incórrer en cap de 
les prohibicions per contractar conforme als articles 15 a 20 del TRLCAP. Aquesta declaració 
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les 
obligacions tributaries i de les quotes a la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents. La prova d'aquesta circumstància es podrà fer per qualsevol dels mitjans assenyalats 
a l'art. 21.5 del TRLCAP. En el cas de resultar adjudicataris, els licitadors hauran d'acreditar 
les circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per l’òrgan 
competent, i a aquest efecte es concedirà un termini de 5 dies hàbils. 
 
c) Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri hauran de presentar un 
apoderament. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit al 
Registre Mercantil llevat que, de conformitat amb l'art. 94.1.5 del Reglament del Registre 
Mercantil, es tracti d'un poder per acte concret. 
 
d) Solvència.- Aquella que acrediti la solvència econòmica i financera de l'empresari, per un o 
varis dels mitjans previstos per l'article 16.1 LCAP i que es ressenyen tot seguit o, quan per 
raons justificades resultés impossible dita acreditació, per qualsevol altra documentació que 
es consideri suficient per l'Administració: 
 
a) Informe d'institucions financeres o, en el seu cas, justificant de l'existència d'una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
  
b) Tractant-se de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o extracte de les 
mateixes, en el supòsit que la publicació d’aquestes sigui obligatòria en els Estats on 
aquelles es trobin establertes. 
 
c) Declaració relativa a la xifra de negocis global i dels serveis o treballs realitzats per 
l'empresa en el curs dels tres darrers exercicis. 
 
Aquella que acrediti la solvència tècnica de l'empresari, que s’haurà de justificar,. Així mateix, 
la solvència professional s’acreditarà amb qualsevol altre dels mitjans previstos per l'article 
19 LCAP i que són els següents: 
 
a) Una descripció de l’equip tècnic  
b) Una declaració que indiqui el promig anual de personal, amb menció, en el seu cas, del 
grau d’estabilitat en la tasca i la plantilla del personal directiu durant els últims tres anys. 
c) Una declaració del material, instal·lacions i equip tècnic de què disposi l’empresari per a la 
realització del contracte. 
 
e) Fiança: El resguard acreditatiu d'haver constituït una garantia provisional a la Caixa de la 
Corporació de 180,30 € equivalent al 2% del valor del bé de domini públic objecte d’ocupació.  
 
f) Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de     renúncia 
del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecte es 
podessin produir per raó del contracte. 
 



Els documents  podran presentar-se originals o mitjançant còpies que tinguin caràcter 
d’autèntiques, d'acord a la legislació vigent. 
 
SOBRE NÚM. 2: Portarà la menció “Memòria explicativa  presentada per .......……..." i que 
haurà de contenir una memòria en la que l’interessat exposi els detalls sobre el projecte 
d’activitat que exercirà, així com l’oferta econòmica l’import de la qual tindrà la consideració 
de taxa als efectes d’allò previst a l’article 24.1.b) LHL. 
 
Article 18.- Constitució de la Mesa i obertura de pliques 
 
1. Tindrà lloc al Despatx annex a l’Alcaldia, a les 13 hores del primer dia hàbil següent a 
aquell en què acabi el termini per a la presentació de pliques. 
 
2. La Mesa de contractació estarà integrada per: 
 
- L’alcalde o regidor en qui delegui. 
- La regidora de Comerç 
- El secretari de l’Ajuntament. 
- L’interventor. 
 
Actuarà com a secretària, la funcionària responsable del negociat de contractació. 
 
3. Qualificats prèviament els documents presentats en temps i forma, la mesa procedirà en 
acte públic a l’obertura de les proposicions presentades pels licitadors i les elevarà, amb 
l’acta i la proposta que estimi pertinent, que inclourà en tot cas la ponderació dels criteris 
indicats en aquest plec de clàusules administratives particulars a l’òrgan de contractació que 
hagi d’efectuar l’adjudicació del contracte. 
 
4. L’òrgan de contractació, previs els informe tècnics corresponents, adjudicarà el contracte 
dins del termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions. 
 
5. Una vegada adjudicat el contracte i feta la formalització, l’adjudicatari disposa d’un termini 
màxim de 3 mesos des d’aquesta última per obrir al públic la parada adjudicada. En cas 
contrari, pot quedar resolt el contracte. 
 
Article 19.- Règim jurídic 
 
1. El present contracte té la naturalesa d’administratiu especial de conformitat l’art. 5.2.b), per 
resultar vinculat al gir o tràfic específic de l’Administració contractual i, en conseqüència, en 
tot allò no previst en el plec de clàusules administratives particulars, serà d’aplicació el plec 
de clàusules administratives generals aprovat per aquest Ajuntament per als contractes 
administratius especials, el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i la normativa reguladora 
de la contractació dels ens locals. 
 
2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent i els seus 
acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa 
es podrà interposar recurs contenciós-administratiu de conformitat amb allò previst a la 
legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin 
interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la llei 30/1992, del 
Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.” 

 
6.- APROVACIÓ  ADDENDA CONVENI DE COOPERACIÓ SIGNAT EN DATA 8 DE 
NOVEMBRE DE 2006 ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I EL CEIP 
MISERICÒRDIA. 
 
La Junta de Govern Local, de data 8 de novembre de 2006, va aprovar l’esborrany del 
conveni a subscriure amb el Departament d’Educació de la Generaltiat de Catalunya, per a 



la realització de les obres d’instal.lació de gas, supressió de barreres arquitectòniques i 
actuacions de seguretat al CEIP Misericòrdia de Canet de Mar. 
 
Atès que aquest conveni que, es va signar en data 9 de novembre de 2006, preveia una 
vigència fins a desembre de 2006. 
 
Atès que part de les obres s’havien d’executar en aules que estaven ocupades per 
alumnes, per això aquestes es van executar durant les vacances nadalenques, la qual 
cosa va provocar un endarreriment en la data de finalització de les obres, essent necessari 
aprovar una nova data de finalizació del conveni. 
 
Vista i trobada conforme l’addenda a subscriure amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, que es transcriu a continuació: 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
(MARESME) PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE GAS, 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I ACTUACIONS DE SEGURETAT AL 
CEIP MARE DE ´DEU DE LA MISERICÒRDIA D’AQUESTA LOCALITAT, SIGNAT EN 
DATA  9 DE NOVEMBRE DE 2006. 
 
Barcelona, 
 
D’una part el Sr. Francesc Colomé i Montserrat, secretari d’Educació del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, fent ús de les facultats que li han estat delegades 
per resolució de 14 de juny de 2006 (DOGC núm. 4660 de 22 de juny de 2006) de delegació 
de competències del conseller d’Educació en diversos òrgans del Departament . 
 
De l’altra part l’Il·lustríssim Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
E X P O S E N 
 
Que en data 9 de novembre de 2006 es va signar un conveni de cooperació entre el 
Departament d’Educació i Universitats de  la Generalitat  de  Catalunya i  l’Ajuntament de 
Canet de Mar  per a la realització de les obres d’instal·lació de gas, supressió de barreres 
arquitectòniques i actuacions de seguretat al CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia, que 
preveia una vigència del mateix fins desembre de 2006, i segons informe tècnic emès per la 
Secció d’Obres i Manteniment dels serveis territorials de Barcelona-Comarques de data 12 
de setembre de 2006 es preveia un termini d’execució de les obres de 2  mesos. 
 
L’import d’aquest conveni és de 186.071,60 € dels quals la Generalitat de Catalunya 
mitjançant del Departament d’Educació n’aporta 90.000,00 €. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en escrit de 20 d’octubre de 2006, informa que part 
de les obres s’han de realitzar en aules ocupades per alumnes per la qual cosa preveu 
finalitzar-les durant el període de vacances que va de finals de desembre a principis de gener 
de 2007. 
 
En conseqüència, 
 
A C O R D E N 
 
Ampliar el termini de vigència del conveni fins al 31 de gener de 2007, data en que les obres 
hauran d’estar certificades en la seva totalitat.  
 



I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda per duplicat en el lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia d’educació i 
infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar l’addenda  del conveni  subscrit, en data 9 de novembre de 2006,  amb 
el Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya per realitzar les 
obres d’instal·lació de gas, supressió de barreres arquitectòniques i actuacions de 
seguretat al CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia 
 
SEGON: Facultar a l’Alcaldia a subscriure el present Conveni de conformitat amb l’article 
21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1. 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI SOBRE LA DISPOSICIÓ DE L’EXPOSICIÓ “EDUCACIÓ, 
MUNICIPIS I REPÚBLICA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
L’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, desenvolupa diverses activitats adreçades 
als ens locals de la província de Barcelona, per tal de promoure i potenciar l’educació per tal 
d’assegurar el progrés, la mobilitat, la integració i la cohesió social. 
 
Atès que la Universitat de Barcelona va efectuar  una recopilació i difusió de la memòria 
històrica local dels municipis de la província, essent el resultat l’exposició “Educació, 
Municipis i República”. 
 
Atès que aquesta l’objectiu d’aquesta exposició es divulgar i informar  els ciutadans sobre la 
realitat educativa, pedagògica i escolar del primer terç del segle XX. 
 
Atès que la temàtica central de l’exposició és el paper dels ens locals,  en el conjunt del 
sistema educatiu de Barcelona, les seves comarques i el retrobament amb el paper de 
l’educador en el context històric de l’època. 
  
Atès que des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar es considera que 
aquesta és una bona oportunitat per aprovar als escolars canetencs la història de 
l’educador municipal,  
  
Vist el conveni ha subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de 
Mar, que es transcriu a continuació: 

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President delegat de l’Àrea d’Educació, Sr. 
Angel F. Merino Benito, en virtut de les competències establertes a la Refosa 1/2006 (BOPB 
de 18 de setembre de 2006), apartat 4.1.h); assistit pel secretari delegat, Sr. Joan Guasch 
Marimon, en virtut de les facultats conferides pels Decrets de la Presidència de la Corporació 
de delegació de funcions de Secretaria  de 16 de febrer i de 2 de març de 2006, en relació 
amb el de data 21 de desembre de 2005 (BOPB núm. 2, de 3.01.2006, ps. 22-25), en el seu 
dispositiu Vuitè, en relació amb el Primer, lletra g)". 
 
Ajuntament de Canet de Mar, representat per l'Il·lm. Sr.  Joaquim Mas i Rius, alcalde de 
l’Ajuntament esmentat, assistit pel Secretari de la Corporació Sr. Marcel·lí Pons i  Duat. 
 



II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Primer.- Que l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona desenvolupa diverses activitats 
adreçades als ens locals de la província, amb la finalitat de potenciar i promoure l’educació com 
a factor cabdal per assegurar el progrés, la mobilitat, la integració i la cohesió social. 
 
Segon.- En aquest marc d’actuacions, l’esmentada Àrea va encarregar a la Universitat de 
Barcelona, a través del Centre d’Estudis Històrics Internacionals, la recopilació i difusió de la 
memòria històrica local dels municipis de la província, essent el resultat l’exposició “Educació, 
Municipis i República”, la qual es va presentar al vestíbul de l’edifici històric de la Universitat de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Aquesta exposició cerca divulgar i informar els ciutadans sobre la realitat educativa, 
pedagògica i escolar del primer terç dels segle XX que va culminar i que va tenir el seu màxim 
esplendor durant els anys de la segona República. La temàtica central de l’exposició és el paper 
dels ens locals, especialment els municipis, en el conjunt del sistema educatiu de Barcelona, les 
seves comarques i el retrobament amb el paper de l’educador en el context històric i social que 
ens ocupa. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar, ha manifestat el seu interès per disposar de l’esmentada 
exposició. 
 
Per aquest motiu, davant la convergència d’interessos de les parts, es justifica la formalització 
d’un conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti aconseguir un 
resultat beneficiós per ambdues parts. 
 
I és en virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents pactes: 
 
PACTES 
 
Objecte del projecte 
 
1.- És objecte d'aquest conveni establir el marc de col·laboració entre l'Àrea d’Educació de la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar en relació amb la cessió de 
l’exposició “Educació, Municipis i República”. 
 
Compromisos específics 
 
2.- L’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona s’obliga a: 
 
a)   Cedir amb caràcter temporal i gratuït a l’Ajuntament de Canet de Mar l’exposició 
“Educació, Municipis i República”. 
 
Els materials que es cedeixen, tan d’estructura com els expositius, són els que es detallen a 
continuació. 

 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L’EXPOSICIÓ 
DESCRIPCIÓ MATERIAL UNITATS MIDES 
Estructures 

Estructura L10 Alumini 29 245 h x 10 x 10 cm 
Estructura L26 Alumini 23 1,47 h x 2,6 x 2,6 cm 
Estructura L26 Alumini 18 2,45 h x 2,6 x 2,6 cm 
Estructura L26 Alumini 23 60 h x 2,6 x 2,6 cm 

Moble audiovisual base Ferro color 
negre 1 1.80 x 0,6 x 0,3 h 

Mobre audiovisual peu Ferro color 
negre 1 2,20 h x 0,6 x 0,6 

Peces de ferro vinilades 
vitrina 

Ferro color 
negre 1 1,58 x 0,7 



Peces de ferro vinilades 
vitrina 

Ferro color 
negre 1 0,85 x 0,7 

Vitrina Metacrilat 1 1,19 x 0,7 x 0,2 
Plafons presentació Forex 8 0,7 diàmetre 

Suport plafons presentació Ferro color 
negre 4 0,7 x 0,4 x 0,4 

ordinadors  2  
Pantalles  2  
Forex moble Forex 4 1,90 h x 0,6 x 0,6 cm 
Forex moble base Forex 1 1,80 X 0,6 cm 
Banderolas L - 26 Lona 14 500 x 2344 mm 
  8 1370 x 2344 mm 
  1 1240 x 2344 mm 
Banderolas L - 10 Lona 1 770 x 2285 mm 
 Lona 1 1240 x 2285 mm 
Banderolas trevira Lona 3 2430 x 2344 mm 
 Lona 1 1370 x 2344 mm 

Suports per llibres a vitrina Metacrilat 8 8cm de diàmetre x 3 cm 
h 

Suports per llibres a vitrina Forex 20 8 x 8 cm 
Material expositiu 

Portallibres Fusta i cuir   
Revistes: Paper 10 17 x 23 cm 
Patufets Paper 10 17 x 23 cm 
Esquitx Paper 6 8 x 10 cm 
Llegiu-me Paper 7 9 x 10 cm 
Llibres: Paper 10  
Pedagogia catalana Paper 1  
Guillem Tell Paper 1  
El Giravolt del cor Paper 1  
Ester Paper 1  
Vallet Paper 1  
Lectures escollides Paper 1  
Terra i ànima Paper 1  
Interactiu:    
Joc interactiu Cd 4  
 

b.) Coordinar i realitzar les següents tasques: 
 
b.1.- Realitzar i assumir les despeses relatives a l’embalatge i desembalatge dels elements 
que formen part de l’exposició així com del seu muntatge i desmuntatge. A tal efecte, 
l’Ajuntament facilitarà les dades de la persona que romandrà a l’espai expositiu en el moment 
en què la Diputació procedeixi a fer aquestes operacions. 

 
b.2.- Dissenyar el material de difusió relacionat amb l’exposició. 
 
c.)  La Diputació de Barcelona té assegurat el material cedit mitjançant la pòlissa general de 
la Diputació de Barcelona. 

 
d.)  La Diputació de Barcelona indicarà el lloc de recollida i, en el seu cas, de devolució dels 
materials que conformen l’exposició, tot i que l’Ajuntament assumirà la despesa generada 
pels respectius transports, de conformitat amb la següent clàusula. 
 
Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
3.- L’Ajuntament de Canet de Mar facilitarà gratuïtament un espai per a l’exhibició de 
l’exposició, el qual haurà de complir els següents requisits: una superfície mínima de 150 m2, 



amb una alçada de 3,5m aproximadament, ha de ser un espai tancat, a resguard 
d’inclemències climatològiques i disposar de connexió elèctrica. 
 
L’esmentat espai haurà d’estar lliure, com a mínim 2 dies abans de la inauguració de 
l’exposició així com 1 dia després d’acabar-se l’exposició al públic, als efectes que la 
Diputació de Barcelona pugui realitzar les tasques de muntatge i desmuntatge de l’exposició, 
de forma adient. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es responsabilitzarà dels conceptes següents i n’assumirà les 
despeses que aquests generin: 
 
a) Adaptació de l’exposició a l’espai que l’Ajuntament hagi indicat amb aquesta finalitat. 
b) Transport dels materials de l’exposició des del lloc indicat per la Diputació fins a 
l’espai expositiu i en cas de devolució, fins on indiqui la Diputació. 
c) Vigilància de l’exposició durant tots els dies que estigui instal·lada al seu municipi. 
d) Neteja, conservació i manteniment de l’exposició perquè pugui ser visitada en 
condicions òptimes. 
e) Impressió del material dissenyat per la Diputació de Barcelona per donar a conèixer 
l’exposició. En el supòsit que l’Ajuntament estigui interessat en elaborar altres elements de 
difusió n’haurà de donar les característiques a la Diputació de Barcelona per tal que, només 
en el cas d’acord, la Diputació el disseny i l’Ajuntament en satisfaci el cost corresponent. 
f) Difusió de l’exposició en el municipi. 
g) Monitoratge de l’exposició. 
h) Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol incidència relacionada amb 
l’exposició i resoldre-la. 
i) Facilitar a l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona una relació del nombre de 
persones i de grups que hagin visitat l’exposició, dins el termini d’un mes següent a la 
clausura de l’exposició. 
j) Posar l’exposició a disposició de la Diputació de Barcelona després de clausurar-se 
l’exhibició. Els materials cedits hauran d’estar en perfecte estat, la qual cosa es farà constar 
en una diligència estesa per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
k) En el supòsit de pèrdua, desperfecte o robatori es farà constar en la dita diligència, 
especificant el material o elements afectats. En aquest cas, la Diputació de Barcelona 
efectuarà les reparacions o substitucions que siguin necessàries i podrà enviar les factures 
per a l’abonament de la despesa a l’Ajuntament de Canet de Mar, el qual es compromet a 
satisfer. 
l) L’Ajuntament es compromet a no duplicar, copiar o reproduir ni parcialment ni 
totalment els materials que composen l’exposició, sense el previ consentiment escrit per part 
de la Diputació de Barcelona. 
 
En el cas que es decideixi la realització de l’acte inaugural aquest serà organitzat i costejat 
pel propi Ajuntament i la Diputació de Barcelona serà convidada a tal acte. 
 
Propietat de l'exposició i imatge corporativa. 
 
4.- L’exposició i els materials que la conformen són propietat de la Diputació de Barcelona i 
portaran el logotip i imatge institucional. 
 
Tota la documentació generada per l’activitat cooperada, en particular els cartells, fulletons, 
anuncis, banderoles exteriors i altres elements de propaganda així com llibres, programes 
informàtics o qualsevol altra mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de 
la col·laboració, hauran d’incloure el logotip de l’Ajuntament de Canet de Mar i la imatge 
corporativa de la Diputació de Barcelona amb la llegenda “exposició cedida per la Diputació 
de Barcelona” . 
 
Durada de la cessió 
 
5.- Per tal de garantir la itinerança, l’exposició es cedirà a l’Ajuntament de Canet de Mar en el 
període comprés entre  el 25 de gener al 19 de febrer de 2007 als efectes que sigui 
exposada al públic. 



 
Modificació del conveni 
 
6.- Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació 
a la matèria aquí continguda i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per les, 
estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Responsabilitat enfront a tercers 
 
7.- Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Vigència del conveni 
 
8.- Aquest conveni estendrà la seva vigència des de la seva formalització fins a la finalització 
de l’exhibició de l’exposició i més concretament fins que els materials hagin sortit del 
municipi. 
 
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment,  segons els 
criteris generals establerts a la legislació vigent o per mutu acord. 
 
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada 
l’opció d’exigir-ne el compliment o resolució. 
 
Jurisdicció 

9.1.- Per resoldre els conflictes derivats de l’aplicació del present conveni totes les parts es 
sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats, Tribunals i Àrbitres de la 
província de Barcelona. 

9.2.- No obstant l’exposat, amb caràcter previ a l’inici de qualsevol acció judicial les parts es 
comprometen a sotmetre els conflictes i divergències que poguessin sortir en l’aplicació o 
interpretació del present conveni a la comissió de seguiment, la qual si cal es reunirà amb 
caràcter extraordinari per emetre el seu judici no més tard del setè dia des què aquells li 
fossin plantejats. La decisió de la comissió haurà de basar-se en principis d’equitat si bé el 
seu dictamen no serà vinculant per a les parts. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol 
efecte, en els llocs i les dates que a continuació s’indiquen. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda 
per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la cessió de l’exposició “Educació, Municipis i 
República”, des del dia 25 de gener fins al 19 de febrer de 2007. 
  
SEGON.- Facultar el senyor alcalde i al tinent d’alcalde de Cultura i Comunicació, perquè 
signin tots els documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
8.- ACCEPTACIÓ AJUT GENERALITAT PER A L’ESCOLARITZACIÓ DE NENS EN 
SITUACIONS ECONÒMIQUES DESAFAVORIDES, CURS 2006-2007. 
 
Atès que en data 18 de juliol de 2006 es va publicar al DOGC l’ordre EDU/355/2006, de 6 
de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre convocatòria pública per a la 



concessió d’ajuts als ajuntament titulars de llars d’infants per a l’escolarització de nens i 
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el 
curs 2006-2007. 
 
Atès que en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2006 la Junta de Govern Local va 
prendre l’acord que es transcriu a continuació: 

 
PRIMER.- Sol·licitar els ajuts convocats per la Generalitat de Catalunya per a l’escolarització 
de nens i nenes de 0 a 3 anys en situacions econòmiques desafavorides. 
 
SEGON.-  Aprovar les bases reguladores que consten a l’annex 1 de l’ordre EDU/355/2006. 
 
TERCER.-  Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin relació amb 
el present acord. 

 
Atès que  aquesta corporació va dur a terme una convocatòria de concurs públic entre els 
dies 4 i 20 de setembre i que un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, i un 
cop revisada examinada la documentació presentada per les famílies, es va trobar que 
eren quatre les que complien amb els requisits de la convocatòria. 
 
Atès que mitjançant el decret d’alcaldia núm. 821 de vint-i-dos de setembre de 2006 es va 
elevar aquesta llista de candidats a la Generalitat de Catalunya perquè els prengués en 
consideració a l’hora d’atorgar els ajuts als ajuntament titulars de llars d’infants per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que en situacions desafavorides durant el 
curs 2006-2007 
 
Atès que per Resolució EDU/355/2006 de 13 de desembre de 2006 de la directora general 
de Centres Educatius s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar un ajut de 3.337, 52€, 
corresponent a ajuts als quatre alumnes esmentats anteriorment. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia d’educació i infància, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut concedit mitjançant la resolució EDU/355/2006 de la directora 
general de Centres Educatius per import de 3.337,52€ per a l’escolarització de nens i 
nenes de 0 a 3 anys en situacions econòmiques desafavorides. 
 
SEGON.-  Reduir les quotes que abonen les famílies dels alumnes beneficiaris en 834,38€ 
per família per al curs 06-07. Aquesta reducció s’aplicarà obligatòriament en la quota 
mensual que aporta de família i en les quotes dels serveis de menjador i /o d’acollida fins 
que s’esgoti la totalitat de l’ajut concedit.  
 
TERCER.-  Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin relació amb 
el present acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a Coia i associats, SL, empresa adjudicatària del servei de 
llar d’infants municipal; la tresoreria municipal i a les famílies beneficiàries. 
 
9.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ DEL CLUB VIRTUAL DE FEINA. 
 
L’acord marc del pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme pel anys 2004-2007, subscrit 
pels 19 municipis signants, es manifestava la voluntat de renovar-lo sota la coordinació del 
Consell Comarcal del maresme per impulsar línies de treball comunes per afavorir 
l’intercanvi l’experiències, pràctiques i projectes, desenvolupant una estratègia en xarxa.  



 
Atès que a l’any 2005, es va endegar el projecte “Club Virtual de la Feina del Maresme”, 
consistent en la intermediació  laboral mitjançant l’ús d’un lloc web. 
 
Atès que l’objectiu general del Club Virtual de la Feina és facilitar als aturats la recerca 
activa de feina i als treballadors en actiu la millora de la seva situació laboral a través de l’ús 
de les TIC 
 
Vist i trobat conforme el conveni ha subscriure entre el Consell Comarcal del Maresme i 19 
ajuntaments, entre ells el de Canet de Mar, que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 19 
AJUNTAMENTS DEL MARESME PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ “CLUB 
VIRTUAL DE FEINA PER A 19 MUNICIPIS DEL MARESME” ENMARCAT EN EL PLA 
D’ACCIÓ CONJUNT 2006 DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME 
 
Mataró, el dia XXX de XXXXXXX de 2006 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Pere Almera Puiggròs, president del Consell Comarcal del Maresme, 
actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal. 
I de l’altra el Sr. Andreu Francisco i Roger, alcalde de l’Ajuntament d’Alella. 
I de l’altra el Sr. Miquel Rubirola i Torrent, alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
I de l’altra el Sr. Andreu Majó i Roca, alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 
I de l’altra el Sra. Ester Merina i Tarafa, alcalde de l’Ajuntament d’Argentona 
I de l’altra el Sr. Manel Pérez i Garcia, alcalde de l’Ajuntament de Cabrils 
I de l’altra el Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
I de l’altra el Sr. Josep Jo i Munné, alcalde de l’Ajuntament de Dosrius 
I de l’altra el Sr. Eduard Gisbert i Amat, alcalde de l’Ajuntament del Masnou 
I de l’altra el Sr. Jordi Ràmia i Gisbert, alcalde de l’Ajuntament de Montgat 
I de l’altra el Sr. Joan Morell i Comas, alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar 
I de l’altra el Sr. Joan Baliarda i Sardà, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
I de l’altra el Sr. Jaume Batlle i Garriga, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Mar 
I de l’altra el Sr. Víctor Ros i Casas, alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
I de l’altra el Sr. Jaume Borrell i Puigvert, alcalde de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. 
I de l’altra, el Sr. Lluís Bisbal i Pujol, alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
I de l’altra el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, alcalde de l’Ajuntament de Teià 
I de l’altra el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de l’Ajuntament de Tordera 
I de l’altra el Sr. Llorenç Artigas Planas, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
I de l’altra el Sr. Pere Almera Puiggròs, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Mar 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que en data 11 de desembre de 2003 es va signar per part de tots els alcaldes dels 
ajuntaments del Maresme l’Acord Marc del Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme pels 
anys 2004-2007 en el qual els signants manifestaven la voluntat de renovar el Pacte 
Territorial per l’Ocupació del Maresme, sota la coordinació del Consell Comarcal del 
Maresme per impulsar línies de treball comunes per afavorir l’intercanvi d’experiències, 
pràctiques i projectes, desenvolupant una estratègia en xarxa. 
2. Que s’acorda promoure el desenvolupament de polítiques locals al territori que 
afavoreixen l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat, la igualtat davant l’ocupació i 
l’articulació del territori mitjançant l’elaboració concertada de Plans d’Acció anual d’abast 
comarcal. 
3. Que els Plans d’Acció anuals pretenen facilitar processos destinats a la creació de 
xarxes de cooperació sectorials adreçats a col.lectius i organismes, actuant en l’àmbit 
d’innovació de polítiques de desenvolupament econòmic i social. 



4. Que el Consell Comarcal del Maresme com a coordinador del Pacte, té com a objectiu 
principal facilitar als ajuntaments recursos i suport que afavoreixin el desenvolupament de 
polítiques locals d’ocupació a la comarca. 
5. Que el Pacte per l’Ocupació del Maresme va endegar l’any 2005 el projecte “Club Virtual 
de la Feina del Maresme”, consistent en l’intermediació laboral mitjançant l’ús d’un lloc web. 
6. Que l’objectiu general del Club Virtual de la Feina és facilitar als aturats la recerca activa 
de feina i als treballadors en actiu la millora de la seva situació laboral a través de l’ús de les 
TIC. 
7. Que els objectius específics del Club Virtual de la Feina són: 
 
a) Solucionar mancances tècniques detectades a partir de l’ús de la plataforma i introduir-hi 
les millores pertinents. 
b) Millorar la imatge i el model de gestió recollides respecte la primera fase de 
funcionament del Club Virtual de la Feina. 
c) ¡Motivar, orientar i assessorar els aturats i aturades prescindint de barreres físiques i 
desplaçaments innecessaris a través de les TIC. 
d) Establir complementarietats i donar suport als clubs de feina presencials ja existents en 
aquests municipis. 
e) Afavorir els fluxos de comunicació d’informació interna i externa i implantarestàndards 
per al benchmarking tant intern com respecte a la resta d’administracions públiques 
implicades en el projecte. 
f) Compartir experiències de bones pràctiques entre els tècnics implicats en el projecte. 
g) Detectar i reduir les mancances bàsiques dels usuaris en l’ús de les noves tecnologies 
per tal de minimitzar la fractura digital provocada pel creixent desconeixement de les 
mateixes. 
h) Apropar els destinataris de l’acció a les noves tecnologies tot aportant valor afegit als 
seus coneixements i habilitats. 
i) Formar, en criteris comuns de gestió i imatge, a les noves entitats sòcies del projecte. 
j) Fomentar la difusió entre altres Serveis Locals d’Ocupació del Maresme per ampliar els 
socis del CVF i millorar així el servei. 
 
8. Que en el marc de les actuacions del Pla d’Acció Conjunt 2006, el Club Virtual de Feina 
ha rebut una subvenció de 6.000 euros per part de la Generalitat de Catalunya i 9.000 euros 
per part de la Diputació de Barcelona. 
9. Que els ajuntaments signants del present conveni han mostrat la voluntat de participar i 
de cofinançar l’acció que finalment es concreta amb les següents quantitats: 
 

Cost total de l’acció:      24.500,00 € 
Subv. Generalitat            6.000,00 € 
Subv. Diputació           9.000,00 € 
Cofinançament local        9.500,00 € 
Cada ajuntament cofinançarà 500,00 €) 

 
Atesos els expositius anteriors, i per tal de formalitzar aquest document, les parts signatàries 
convenen signar-lo en els termes següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte. 
 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col.laboració i cooperació mútua entre el 
Consell Comarcal del Maresme, i els ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Argentona, Cabrils, Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Montgat, Pineda de Mar, Premià de 
Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de 
Montalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar per al desenvolupament de l’acció: 
“Manteniment i millora del Club Virtual de Feina per a 19 municipis del Maresme” 
 
SEGON.- Compromisos del Consell Comarcal del Maresme. 
 



Per afavorir aquesta col.laboració i la coordinació entre totes els ajuntaments participants, el 
Consell Comarcal del Maresme es compromet a: 
 
1. Contractar a la dinamitzadora del CVF del Club Virtual de la Feina. 
2. Procedir a la contractació, mitjançant el procediment legal establert, d’una empresa 
per a la realització del manteniment i l’allotjament del web del Club Virtual de la Feina del 
Maresme. 
3. Fer el seguiment i vetllar pel compliment dels objectius establerts tal i com es recull en 
el document que s’annexa al present conveni. 
4.  Coordinar les actuacions i gestions amb un interlocutor tècnic d’un ajuntament per tal 
d’afavorir l’optimització dels recursos i el treball conjunt entre tots els agents i institucions 
implicades. 
5. Fer d’interlocutor, amb d’altres administracions de caràcter supramunicipal, per 
presentar justificacions tècniques i econòmiques dins del termini establert per aquestes amb 
l’objectiu d’obtenir les subvencions atorgades. 
 
TERCER.- Compromisos dels Ajuntaments signataris: 
 
Els 19 Ajuntaments signataris del present conveni es comprometen al següent: 
 
1. Desenvolupar i participar amb els seus mitjans tècnics el seguiment qualitatiu de 
l’acció. 
2. Participar en les sessions que s’organitzin, conjuntes o individuals, de suport, 
assessorament, formació, coordinació i seguiment del projecte 
3. Facilitar informació i suport a la tècnica del Consell Comarcal en aquells aspectes 
relacionats amb la fase qualitativa que així ho requereixin. 
4. Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar el projecte i garantir-ne la 
bona marxa. 
5. Contribuir al cofinançament de les despeses de contractació de l’empresa consultora 
aportant l’import que figura, per cada municipi, a la següent taula: 
 

Aportació per ajuntament 
 
Alella       500,00€ 

Arenys de Mar       500,00€ 
Arenys de Munt      500,00€ 
Argentona       500,00€ 
Cabrils       500,00€ 
Canet de Mar       500,00€ 
Dosrius       500,00€ 
El Masnou       500,00€ 
Montgat       500,00€ 
Pineda de Mar       500,00€ 
Premià de Dalt       500,00€ 
Premià de Mar      500,00€ 
Sant Andreu de Llavaneres     500,00€ 
Sant Cebrià de Vallalta      500,00€ 
Sant Vicenç de Montalt      500,00€ 
Teià        500,00€ 
Tordera       500,00€ 
Vilassar de Dalt      500,00€ 
Vilassar de Mar      500,00€ 

 
6. La tramitació del pagament d’aquesta aportació es realitzarà en un sol pagament. 
7. Els pagaments acordats es faran a nom del Consell Comarcal del Maresme al núm. 
De compte 2042-0000-79-3110042148 abans del 28 de febrer del 2007 prèvia notificació de 
liquidació. 
8. I en tot cas, tots els ens signants es comprometen a dur a terme totes les actuacions 
necessàries per complir l’objecte del conveni. 
 



QUART.- Seguiment 
 
Per fer el seguiment del conveni i avaluar les actuacions que s’estan duent a terme de forma 
conjunta, Les parts signatàries del present conveni seran representades pel seu representant 
tècnic ordinari en el Pacte per l’Ocupació del Maresme. 
 
CINQUÈ.- Confidencialitat 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( arts. 11.5 i 21), i en 
aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les 
activitats objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les 
instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment. 
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a 
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les 
mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la 
seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat 
d’acord amb el que estableix el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de mesures de Seguretat de Fitxers Automatitzats que contenen dades 
personals, en el nivell que li correspongui segons indiquen els articles 3 i 4. 
 
SISÈ.- Vigència. 
 
La vigència del present conveni s’inicia l’endemà de la seva signatura i fins a la finalització de 
totes les activitats previstes en el mateix. 
 
SETÈ.- Incompliment i Extinció 
 
L’incompliment dels pactes establerts per part de qualsevol de les parts signants implicarà la 
revisió automàtica del projecte i per tant del present conveni. En especial, l’incompliment de 
les obligacions financeres establertes a l’apartat 5 del pacte tercer per alguna de les parts 
serà equitativament assumida per la resta d’ajuntaments sotassignants i el Consell Comarcal, 
tot i això sense perjudici de les accions administratives i/o jurisdiccionals que es puguin 
emprendre. 
 
Les parts signants es reserven el dret de considerar un incompliment de diversos signants 
com a causa d’extinció del present conveni. 
 
VUITÈ.- Jurisdicció 
 
La jurisdicció contenció – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la via 
administrativa de les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts signen el present document mitjançant 
duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data ut supra.” 

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

 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
19 ajuntaments del Maresme, per al desenvolupament de l’acció “Manteniment i millora del 
Club Virtual de Feina per a 19 municipis del  Maresme”  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde i al tinent d’alcalde de Cultura i Comunicació, perquè 
signin tots els documents necessaris per dur a terme aquest acord. 

 



TERCER: Autoritzar la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de 500,00 € amb 
càrrec a la partida pressupostària 60 622 22706  del  pressupost municipal per a l’any 
2007, d’acord amb l’operació de retenció de crèdit núm. 5. 
 
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. 
 
10.- APROVACIÓ ADQUISICIÓ FONS DOCUMENTAL A L’ARXIU PRIVAT CABANYES 
 
Atès que la Sra. E.C, hereva de l’Arxiu patrimonial de Can Cabanyes, es troba en possessió 
d’una sèrie de documents relacionats directament amb el municipi de Canet, estant 
disposada a lliurar-los a l’Ajuntament de Canet de Mar amb una contraprestació econòmica, 
que valora en 20.000 €. Aquests documents són: 
 

1. Llibre enquadernat en pergamí, segle XVII. (58 pàgines escrites r/v). Conté la 
translatum de: deliberacions de l’església i vila (1579), de l’acte del bací de les 
ànimes, de l’acta d’insaculació i extracció dels jurats (1599), privilegi sobre la fleca 
(1599), de l’acta de la compra de la carnisseria (1614) i dels Privilegis al Vescomtat 
de Cabrera (1390), i la  taxa de selaris d’actes (segle XVII)  

 
2.  Lligall de “deliberacions del Consell de la vila de Canet”, (1600-1642), que 

contenen acords originals de plens entre 27-8-1600 i 29-12-1613, entre 17-9-1617 i 
30-8-1632 i entre 6-11-1639 i 22-4-1642 (762 pàgines escrites r/v 
aproximadament). 

 
3. Llibre enquadernat (enquadernació clàssica s.XX) de “deliberacions del Consell de 

la vila de Canet”, (1642-1666) que contenen acords originals de plens entre 2-10-
1642 i 6-9-1666. (480 pàgines escrites r/v aproximadament). 

 
4.  Llibre enquadernat (enquadernació clàssica principis s.XX) de “deliberacions del 

Consell de la vila de Canet”, (1666-1691) que contenen acords originals de plens 
entre 22-9-1666 i 12-7-1691. (536 pàgines escrites r/v aproximadament). 

 
5. Lligall de “deliberacions del Consell de la vila de Canet”, (1691-1729), que 

contenen acords originals de plens entre 5-8-1691 i 19-9-1729. (276 pàgines 
escrites r/v aproximadament). 

 
6. Lligall de “deliberacions del Consell de la vila de Canet”, (1760-1804), que 

contenen acords originals de plens entre 1-6-1760 i 5-8-1804 (354 pàgines escrites 
aprox.) 

 
7.  Lligall amb més de 100 documents sense descriure que porta com a títol “Annex a 

les Deliberacions del Consell de la Vila de Canet” entre els qual conté: trasllatum 
del privilegi de 1599, registre de dades històriques i documentals de Canet 
(anònim s/d), i correspondència segles XVII-XVIII. Uns 125 fulls aproximadament. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut del que estableix la Llei 9/1993 de 
patrimoni cultural català i la Llei 10/2001 d’arxius i documents, vetlla per a la recuperació i 
protecció del patrimoni documental del municipi de Canet, format per documents públics i 



privats, els quals posa a l’abast de l’investigador i del ciutadà en general. A tal fi accepta 
donacions i cessions documentals i adquireix documentació a l’empara de la legislació 
vigent.  
 
Atès que l’arxivera municipal, en data 5 de gener de 2007, ha emès un informe efectuant 
una valoració de la documentació, en el que conclou que 20.000 euros  (IVA inclòs) no és 
un preu inadequat més encara quan es tracta d’una sèrie documental tan continuada que 
compren més de dos segles (segle XVII, segle XVIII i principis del XIX) i que pot donar a 
conèixer aspectes locals d'episodis tan importants per a la nostra història com la Guerra 
dels Segadors i la Guerra de Successió, per la qual cosa informa favorablement 
l’esmentada adquisició basant-se principalment en: 
 

- la gran vàlua de la documentació tant des del punt històric com l’arxivístic: com a 
instruments per a la construcció de la història del segle XVII i XVIII i com a peces 
destacades del patrimoni documental de la vila, tal com es desprèn en la valoració 
precedent.  

- l’ingrés d’aquests documents contribuiria a enriquir considerablement el fons 
documental de l’arxiu, que no té un volum documental destacat d’aquesta època.  

- l’ajuntament posarà a l’abast del ciutadà una documentació de gran vàlua que 
restava a mans privades de difícil accés, d’acord amb la legislació vigent sobre 
compliment de mesures de protecció del patrimoni documental.  

- el preu no és inadequat ni incorrecte, i el benefici en adquirir aquests documents 
supera amb escreix la despesa econòmica.  

 
Atès que segons l’informe emès pel secretari de la Corporació, Sr. Marcel·lí Pons i Duat, 
en data 8 de gener d’enguany, ens trobem davant d’un contracte administratiu especial, 
per resultar vinculat al gir o tràfic específic de l’Administració, en els termes en els que 
vénen definits per l’article 5.2.b) TRLCAP. 
 
En conseqüència, ens trobem davant d’un contracte administratiu que es regeix pel 
TRLCAP, la naturalesa especial del qual fa que li siguin aplicables la totalitat dels supòsits 
legalment previstos que habiliten per a la utilització del procediment negociat en cadascun 
dels contractes típics regulats per la llei. Són aplicables, en concret, els articles 141.b), 
159.2.a), 182.c) i 210.b), que permeten la utilització del procediment negociat, sense ni tan 
sols la consulta a tres empreses, sempre que, com en el nostre cas, no sigui possible 
promoure concurrència en l’oferta. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment negociat per a l’adjudicació d’un contracte per a l’adquisició d’un fons 
documental a l’arxiu patrimonial de Can Cabanyes i tenint en compte allò que es disposa al 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i la resta de disposicions legals vigents, de conformitat amb la 
proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adquisició pel procediment negociat sense publicitat per raó de la 
quantia, d’un fons documental, a la Sra. E.C.C, per l’import de 20.000 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- La present contractació queda subjecte al plec de clàusules administratives 
particulars que es transcriu a continuació: 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX L’ADQUISICIÓ 
D’UN FONS DOCUMENTAL A L’ARXIU PATRIMONIAL CAN CABANYES 
 



I. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC 
 
1. Aquest plec té per objecte la contractació de l’adquisició d’un fons documental a la Sra. 
Elisenda Cabanyes Cirici, format per la documentació següent: 
 
A. Llibre enquadernat en pergamí, segle XVII. (58 pàgines escrites r/v). Conté la 
translatum de: deliberacions de l’església i vila (1579), de l’acte del bací de les ànimes, de 
l’acta d’insaculació i extracció dels jurats (1599), privilegi sobre la fleca (1599), de l’acta de la 
compra de la carnisseria (1614) i dels Privilegis al Vescomtat de Cabrera (1390), i la  taxa de 
selaris d’actes (segle XVII)  
 
B.  Lligall de “deliberacions del Consell de la vila de Canet”, (1600-1642), que contenen 
acords originals de plens entre 27-8-1600 i 29-12-1613, entre 17-9-1617 i 30-8-1632 i entre 
6-11-1639 i 22-4-1642 (762 pàgines escrites r/v aproximadament). 
 
C. Llibre enquadernat (enquadernació clàssica s.XX) de “deliberacions del Consell de la 
vila de Canet”, (1642-1666) que contenen acords originals de plens entre 2-10-1642 i 6-9-
1666. (480 pàgines escrites r/v aproximadament). 
 
D.  Llibre enquadernat (enquadernació clàssica principis s.XX) de “deliberacions del 
Consell de la vila de Canet”, (1666-1691) que contenen acords originals de plens entre 22-9-
1666 i 12-7-1691. (536 pàgines escrites r/v aproximadament). 
 
E. Lligall de “deliberacions del Consell de la vila de Canet”, (1691-1729), que contenen 
acords originals de plens entre 5-8-1691 i 19-9-1729. (276 pàgines escrites r/v 
aproximadament). 
 
F. Lligall de “deliberacions del Consell de la vila de Canet”, (1760-1804), que contenen 
acords originals de plens entre 1-6-1760 i 5-8-1804 (354 pàgines escrites aprox.) 
 
G.  Lligall amb més de 100 documents sense descriure que porta com a títol “Annex a les 
Deliberacions del Consell de la Vila de Canet” entre els qual conté: trasllatum del privilegi de 
1599, registre de dades històriques i documentals de Canet (anònim s/d), i correspondència 
segles XVII-XVIII. Uns 125 fulls aproximadament. 

 
2. El present contracte té la naturalesa d’administratiu especial de conformitat l’art. 5.2.b), per 
resultar vinculat al gir o tràfic específic de l’Administració contractual. En conseqüència es 
regirà pel present plec de clàusules administratives particulars, pel Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (TRLCAP) i  el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que 
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RGLCAP).  
 
3. Aquest contracte s'adjudicarà per procediment negociat sense publicitat per raó de la 
quantia, d’acord amb el previst als articles 73 i 92 del TRLCAP. 
 
4. En el present cas no és possible promoure concurrència ja que el fons documental que es 
pretén adquirir és únic i es troba en mans de l’arxiu patrimonial Can Cabanyes. Així doncs, 
no es pot procedir a convidar a tres empreses. 
 
II. PREU 
 
El pressupost d’execució per contracta és de 20.000 €, IVA inclòs. Les obligacions derivades 
de la present contractació es satisfaran amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
10.111.68500 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2007. 
 



III. GARANTIA DEFINITIVA 
 
Queda dispensada la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 37 del TRLCAP. 
 
IV. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. La formalització del contracte es durà a terme dins dels 15 (quinze) dies naturals següents 
a la data de la notificació de l’adjudicació.  
 
2. Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dins del termini 
assenyalat, aquest es resoldrà i comportarà la indemnització dels danys i perjudicis 
ocasionats.  
 
V. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
L’adjudicatari del present contracte esta obligat a lliurar a l’Ajuntament de Canet de Mar el 
fons documental que es refereix a la clàusula I del present plec de clàusules. Aquest 
lliurament es durà a terme en el moment en que es produeixi la formalització del 
corresponent contracte administratiu, moment en el qual es farà efectiu per part de 
l’Ajuntament la satisfacció de l’import de 20.000 €, com a preu de l’esmentat fons. 
 
Si arribat aquest termini, el contractista hagués incorregut en mora per causes imputables a 
ell, l’Ajuntament podrà optar entre la resolució del contracte o la imposició de penalitzacions 
econòmiques.  Les penalitzacions s’aplicaran segons la quantia determinada en el paràgraf 
primer de l’art. 95.3 del TRLCAP. 
 
Si el retard es produeix per raons no imputables al contractista serà aplicable allò disposat a 
l’apartat 2 de l’article 96 del TRLCAP. 
 
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà ni la interpel·lació ni la 
intimació prèvia per part de l’Ajuntament. 
 
VI. VALORACIÓ I ABONAMENT 
 
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament del preu dels documents formalment rebuts per 
l'Administració d'acord amb les condicions establerts en el contracte. 
 
VII. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
 
1 L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. L’òrgan de contractació podrà modificar, 
per raons d’interès públic, els contractes, acordar la seva resolució i determinar els efectes 
d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes senyalats en el Reial Decret 
2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la LCAP i pel Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la llei de Contractes de les 
Administracions públiques. 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius. 
 
2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent i els seus 
acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa 
es podrà interposar recurs contenciós-administratiu de conformitat amb allò previst a la 
legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin 
interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la llei 30/1992, del 
Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 



VIII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en el Plec i en els 
articles 111 i 192 del TRLCAP i en les condicions i amb els efectes assenyalats en els 
articles 112,113 i 193 de la norma. 
 
Quan el contracte es resolgui per causa de l’adjudicatari, li serà reclamada la indemnització, 
en aquest cas, per danys i perjudicis originats. 
 
TERCER.-. Aprovar la despesa de 20.000 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 10.111.68500 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2007.  
 
QUART.- Citar l’adjudicatària perquè el dia i hora que se li indicarà concorri a formalitzar el 
contracte administratiu corresponent. 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 

 
11.- 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 22.15 hores de tot el 
que jo com a secretari certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcalde, 
 
 
 
 
Cristina Cabruja Sagré     Joaquim Mas Rius 
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