ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 24 DE MARÇ DE 2011
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: 10.45 hores
Hora que acaba: 12.35 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia
PRESIDEIX
Joaquim Mas i Rius, alcalde
HI ASSISTEIXEN
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas
HI SÓN CONVIDATS
Marisol Pacheco Martos
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Antoni Isarn Flores
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació.
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 17.03.11
2) Aprovació relació de despeses
3) Aprovació serveis extraordinaris mes de març
4) Aprovació rectificació del pla d’inversions de Sorea per als anys 2005-2006 i
aprovació de les obres efectivament realitzades
5) Aprovació proposta de fraccionament de l’empresa Invermercury, SL per un
deute contractual

6) Aprovació atorgament de llicència ambiental municipal d’una activitat
destinada a un taller de reparació d’automòbils, especialitat planxisteria a la
riera d’en Misser, 34 parcel·la 5 sector U7
7) Aprovació conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme
per als alumnes escolaritzats al CPEE Horitzó, curs 2011-2012
8) Aprovació del conveni de cessió en règim de comodat del Fons Forcano
9) Aprovació pagament ajuts de menjador corresponents al primer trimestre
del curs 2010-2011
10) Relació de decrets des del dia 7 fins al dia 11 de març de 2011
11) Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 17.03.11
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local
ordinària del dia 17 de març 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, per unanimitat se n’acorda l’aprovació.
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES
Vista la relació de despeses de data 24 de març de 2011, per import de
182.129,97 €, 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 2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de
gener de 2011.
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 març de 2011, per
import de 182.129,97 €, corresponent a la relació F/2011/5 de la mateixa
data.
SEGON.- Aprovar la relació de despeses F/2011/2 de l’Organisme Autònom
Ràdio Canet, per import de 307,76€.
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011.

3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES
DEL 15 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ DE 2011
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de febrer al 15 de març de 2011.
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 cinc 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.
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 2011, hi ha consignació
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la
proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de tres mil cent setanta-nou euros amb
setanta-tres cèntims (3.179,73 €) els serveis extraordinaris efectuats pel
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès
entre el 15 de febrer i el 15 de març de 2011, segons relació detallada que
s’adjunta.
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents vuitanta-sis euros amb
vint-i-vuit cèntims (1.286,28 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel
personal de la Policia durant el mes de març de 2011.
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat tres-cents seixanta-set euros amb deu
cèntims (367,10 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per
agents de la Policia local durant el mes de març de 2011.

QUART.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents euros amb noranta-cinc
cèntims (112,50 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador
de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de març de 2011.
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents seixanta euros amb
seixanta-set cèntims (460,67 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora
d’hores de treball, per personal de la Policia local durant el mes de març de
2011.
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat dos-cents seixanta-un euros amb trenta-un
cèntims (261,31 €) corresponent al complement de festivitat, per treballar dies
dels establerts en a la sectorial de la Policia Local, durant la rua de Carnaval.
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents
partides del pressupost general per a l’any 2011.
4.- PROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ DEL PLA D’INVERSIONS DE
SOREA PER ALS ANYS 2005-2006 I APROVACIÓ DE LES OBRES
EFECTIVAMENT REALITZADES.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de gener de 2002, va
prendre entre d’altres, els següents acords:
PRIMER.- Acordar la pròrroga del contracte subscrit amb SOREA per a la
gestió del Servei municipal d’aigua potable de Canet de Mar per un període de
20 anys a comptar des de la data actual de venciment, és a dir, fins a l’13 de
juny de 2025, sense perjudici de les posteriors pròrrogues que d’acord amb la
legislació en vigor així poguessin procedir, o que es poguessin donar per efecte
d’assolir la recuperació de les inversions efectuades pel gestor del Servei.
SEGON.- Requerir a SOREA per realitzar la inversió i les aportacions
necessàries per a l’execució dels projectes a realitzar en el Servei municipal
d’aigua potable de Canet de Mar, per un import màxim de sis-cents un mil
dotze euros amb deu cèntims (601.012,10 €), equivalents a cent milions de
pessetes (100.000.000 PTA), en la forma i terminis previstos a l’oferta
presentada a l’efecte per la mercantil SOREA.
TERCER.- Aprovar el pla de recuperació de les inversions i les aportacions a
realitzar per SOREA, en un període de 20 anys, amb un tipus del EURIBOR
per a operacions a un any + 0,0 % de punts percentuals, essent revisable el
tipus d’interès en funció de la variació experimentada pel tipus de referència, o
el que en el seu cas el substitueixi, enregistrada durant l’anualitat objecte de
revisió, aplicant a aquests efectes la mitjana del tipus de referència pres a dia
30 durant els darreres 12 mesos.
QUART.- Sense renunciar a la titularitat del Servei, que en tot cas correspon a
l’Ajuntament, instar i autoritzar a SOREA perquè, a partir de la propera
facturació, lliuri directament els rebuts als abonats amb el seu propi CIF,
atribuint-li igualment la gestió de l’IVA repercutit als usuaris del Servei
municipal d’aigua potable de Canet de Mar que, com a conseqüència de la
prestació del Servei ha d’aplicar-se.

CINQUÈ.- Aprovar la refosa de disposicions vigents del Plec de condicions
economicoadministratives que ha de regular la prestació del Servei municipal
d’aigua potable de Canet de Mar.
SISÈ.- Aprovar la minuta del conveni mitjançant el qual es fa recull i es
protocolitzen els acords anteriorment transcrits, tot facultant la senyora
alcaldessa perquè així pugui subscriure el conveni referit, podent atorgar tants
documents complementaris, rectificadors, subsanadors i altres de caràcter
anàleg com es requereixin per a la seva formalització.

Vist que la Junta de Govern Local, reunida en sessió de data 27 d’abril de 2005,
va acordar validar les inversions efectuades amb càrrec al fons de reposició de
la xarxa de 601.021,10 euros, fins a la quantitat de 302.870,72 euros, d’acord
amb el detall que s’especifica tot seguit:
Dipòsit Manen i elevació a Moreu ................................................ 9.616.00 €
Dipòsit Moreu i elevació a Salat-Busquets .................................. 8.645,00 €
Dipòsit Salat-Busquets i elevació a dip. Agrícoles pol. ................. 7.840,00 €
Tram Pou Planet-Pou Gavarra .................................................. 14.424,00 €
Tram Pou Gavarra-Rda. Sant Elm ............................................ 15.146,00 €
Pou Planet (millores electromecàniques a les captacions) ........... 9.000,00 €
Pou Gavarra (millores electromecàniques a les captacions) ....... 5.379,00 €
Baixada dipòsit Salat-Busquets ................................................. 34.405,00 €
Sectorització xarxes pis baix i pis alt .......................................... 18.030,36 €
Substitució canonada carrer Ample ........................................... 16.768,00 €
Modificació canonades c/ Creueta ............................................ 24.023,00 €
Modificació Rda. Doctor Anglès .................................................. 3.000,00 €
Substitució canonada riera Sant Domènec ................................ 32.117,00 €
Substitució canonada riera Gavarra .......................................... 31.380,00 €
Substitució canonada carrer Del Mar .......................................... 8.973,00 €
Substitució canonada passeig Misericòrdia .................................... 924,00 €
Reforma pou Baltazar ................................................................. 4.293,00 €
Substitució canonada carrer Nou .............................................. 46.806,10 €
Substitució canonada carrer Sant Isidre ...................................... 4.523,70 €
Canonada riera Buscarons. Obra Copisa ..................................... 7.568,56 €
TOTAL 302.861,72 €
Així mateix, la Junta de Govern Local, en aquella data, va aprovar la inversió a
realitzar per SOREA consistent en un by pass al dipòsit de Can Manen, amb un
pressupost de 64.548,01 €, IVA inclòs, a compte dels 298.150,38 euros que
restaven per invertir per part del concessionari.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de març de 2006, va
aprovar el pla d’inversions aportat per SOREA que contemplava les obres que
tot seguit es detallen, amb un pressupost total de 233.295,03 euros, import a
compte dels 233.602,37 euros que restaven per invertir per part de la
concessionària:

-

-

-

La renovació de les canonades en mal estat al carrer Castellet, Oliver,
Sant Josep Oriol i al carrer de la Font amb un pressupost de 121.346,71
€.
La col·locació de comptadors de control sectorials al dipòsit Sala
Busquets i al dipòsit Dos Pins amb un pressupost de 10.214,54 €.
La instal·lació de estacions remotes al dipòsit de Dos Pins, a la riera
Gavarra, al pou Planet i analitzador de clor en continu al dipòsit Moreu
amb un pressupost de 24.337,50 €.
La instal·lació d’una vàlvula reguladora de pressió al by pass del dipòsit
Manen, amb un pressupost de 32.850,50 €.
Renovació de l’estació 11 de Setembre, amb un pressupost de 34.936,48
€.
By pass al dipòsit Can Palans, amb un pressupost de 6.010,00 €.
Acondicionament de les instal·lacions existents per al compliment de la
normativa de seguretat i salut, amb un pressupost de 3.599,30 €.

A la vista de l’informe emès per l’Enginyera Municipal, Sílvia Amatller Micola, en
data 1 de març de 2011, el contingut del qual es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de gener de 2002, va prendre, entre
d’altres, l’acord de prorrogar el contracte subscrit amb SOREA per a la gestió del
Servei municipal d’aigua potable de Canet de Mar per un període de 20 anys, és a
dir, fins el 13 de juny de 2013. En aquest mateix acord, es requeria a SOREA a
realitzar unes inversions per un import global de 601.012,10 €.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2005, va
prendre, entre d’altres, l’acord de validar les inversions ja fetes fins la data, amb
càrrec al fons de reposició de la xarxa de 601.021,10 fins la quantitat de 302.870,72
€. No obstant, revisada la documentació de justificació presentada per SOREA, la
inversió real d’aquestes actuacions és de 302.485,34 €, quedant pendent d’invertir
298.526,76 €.
En la mateixa Junta de Govern Local també es va acordar aprovar la inversió
consistent en un by-pass al dipòsit de Can Manen, amb un pressupost de 64.548,01
€. La justificació de la inversió presentada per SOREA constata que l’actuació va
suposar una inversió real de 55.644,84 €, quedant pendents d’invertir, doncs,
242.881,92 €.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de març de 2006, va
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar el pla d’inversions aportat en data 5
d’octubre de 2005 per SOREA, amb un pressupost total de 233.295,03 €. Aquest pla
d’inversions consistia en:
-

Renovació de la xarxa dels carrers Castellet,
Oliver, Sant Josep Oriol i Bruc.............................................................. 82.664,45 €
- Renovació de la xarxa del carrer de la Font ........................................... 38.682,26 €
- Col·locació de comptadors de control
sectorials al dipòsit Salat Busquets i dipòsit
Dos Pins ............................................................................................. 10.214,54 €
- Instal·lació d’estacions remotes al dipòsit Dos
Pins, a la riera Gavarra, al pou Planet i

analitzador de clor en continu al dipòsit
Moreu ................................................................................................. 24.337,50 €
- Instal·lació d’una vàlvula reguladora de
pressió al by pass del dipòsit Manen ................................................... 32.850,50 €
- Renovació de l’estació 11 de setembre ................................................. 34.936,48 €
- By pass al dipòsit Can Palans ................................................................. 6.010,00 €
- Acondicionament de les instal·lacions
existents per al compliment de la normativa
de seguretat i salut ................................................................................ 3.599,30 €
De totes aquestes inversions previstes, només han estat realitzades les següents:
- Renovació de la xarxa del carrer de la Font ......................................... 38.682,26 €
- Col·locació de comptadors de control
sectorials
al dipòsit Salat Busquets i
dipòsit Dos Pins ......................................................................................... 10.564,54 €
- Instal·lació d’estacions remotes al dipòsit Dos
Pins, a la riera Gavarra i al pou Planet ....................................................... 19.400,00 €
- Instal·lació d’una vàlvula reguladora de
pressió al by pass del dipòsit Manen .......................................................... 32.850,50 €
- Renovació de l’estació 11 de setembre ............................................... 34.936,48 €
- By pass al dipòsit Can Palans ............................................................... 6.010,00 €
- Acondicionament de les instal·lacions
existents per al compliment de la normativa de
seguretat i salut ........................................................................................... 3.556,64 €
Això suposa un import global de 146.000,42 €, quedant, per tant, encara pendents
d’invertir 96.881,50 €.
En data d’octubre de 2008 es va estar treballant conjuntament amb SOREA per tal
de determinar quins eren els punts més conflictius de la xarxa d’aigua potable del
municipi, tenint en compte l’antiguitat de la xarxa i el número d’avaries que es
produïen per sectors de la població i nombre d’abonats afectats. Es van determinar
diferents millores que caldria realitzar a la xarxa de distribució:
-

Canalització Riera Gavarra – Baixa
Canalització Riera Gavarra – Alta
Canalització c/ Molí
Canalització c/ Castellet, Oliver, St.Josep Oriol i Bruch
Canalització Torrent dels Lledoners
Canalització Ronda Sant Elm
Canalització c/ Santíssima Trinitat
Canalització c/ Balmes
Canalització c/ Vall
Canalització c/ Sant Pere
Canalització c/ Vall, N-II
Canalització escomesa Srs. Enfedaque
Millora dipòsit Can Moreu
Millora dipòsit Salat Busquets
Millora dipòsit Pins
Millora dipòsit Onze de setembre
Millora dipòsit Campalans
Arqueta de presa de mostres

Aquestes actuacions van quedar aturades pendent de la trobar una font de
finançament, tenint en compte que, segons l’article 7 del Text refós del plec de
condicions econòmico-administratives que regirà la gestió indirecta del servei
municipal d’aigua potable de Canet de Mar sota la modalitat de concessió
administrativa, “les obres d’inversió i renovació d’abastament són d’exclusiva
competència municipal, estant el gestor del servei obligat a participar en el seu
finançament, total o parcial, a voluntat de l’Ajuntament, sempre que prèviament es
consideri la forma mitjançant la qual el gestor del Servei pugui recuperar-se de la
inversió realitzada durant la vigència del contracte o alguna de les seves
pròrrogues”.
No obstant, durant el mes de desembre de 2008 es van produir fins a set avaries en
una mateixa setmana en diferents trams del c/ Molí que van fer necessari actuar
d’urgència i realitzar la millora prevista de substitució de la canalització completa del
carrer.
En aquest mateix sentit, dins del Fons Estatal d’Inversió Local 2009, Canet de Mar
va executar les obres d’urbanització de la Riera Gavarra en el tram entre la Ronda
Sant Elm i la Plaça de la Llenya. Dins del projecte no estava inclosa la substitució de
la canonada d’aigua, però sí l’obra civil associada a la mateixa. Era necessari, però,
que s’executés la substitució de les canonades de la Riera durant l’execució de
l’obra d’urbanització. No obstant, només es va executar l’obra de canalització de la
canonada de baixa, i no pas la d’alta, tenint en compte que quan l’obra que ATLL va
executar el 2008-2009 entri en funcionament, aquesta substituirà l’actual canonada
d’alimentació d’aigua a la població que passa pel carrer Ample i Riera Gavarra.
Així mateix, tenint en compte que no hi havia finançament per la realització de la
inversió de la Ronda Sant Elm, i que constantment hi havia avaries i fuites en
aquella zona, SOREA va presentar una proposta de col·locació d’una vàlvula
reguladora de cabal i pressió a Canet de Mar per a la seva aprovació urgent com
una Inversió del concessionari, en data 16 de març de 2009 i núm. de registre
2009/1547. L’objectiu d’aquesta vàlvula era la de reduir la pressió de la xarxa en
hores nocturnes on hi ha un baix consum d’aigua i provoca la majoria de les avaries
de la zona.
Totes aquestes actuacions urgents que va haver de portar a terme SOREA al llarg
del 2009 estan valorades en:
c/ Molí ....................................................................................... 50.956,72 €
Riera Gavarra – baixa ..............................................................113.755,98 €
Vàlvula reguladora de pressió ....................................................46.594.21 €
Així doncs, tenint en compte que són actuacions que es van haver de portar a terme
per qüestions d’urgència i necessitat del servei, seria necessari fer l’aprovació de les
mateixes i determinar els mecanismes de finançament de les mateixes que es
creguin convenients, per tal de garantir l’equilibri econòmic del gestor del Servei
municipal d’aigua potable, garantint la íntegra recuperació de les inversions i
aportacions realitzades, d’acord amb el que disposen els articles 127.2.2.a) RSCL, i
els articles 244.2.b) i 249.b) del ROAS.
Les actuacions del c/ Molí i la vàlvula reguladora de pressió suposen una inversió de
97.550,93 €, que podrien anar a càrrec dels 96.881,50 € que quedaven pendents

d’invertir, fet que suposaria que l’Ajuntament hauria de determinar com finançar els
669,43 € restants.
En conclusió, per una banda caldria validar les inversions realitzades el 2006 del
Programa d’Inversions 2005-2006, realitzades per un import global de 146.000,42 €,
i per l’altra, s’haurien d’aprovar les inversions realitzades per SOREA en el 2008 i
2009, part d’elles a càrrec de les inversions del concessionari que quedaven
pendents respecte el conveni d’adequació i pròrroga del contracte signat el febrer de
2002.
Tot el qual s’informa per a que s’actuï segons superior criteri.”

Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia,
s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Modificar el Pla d’inversions de Sorea, SA per als anys 2005-2006,
aprovat per acord de la Junta de Govern Local, reunida en sessió de data 8 de
març de 2006, validant la inversió de les obres realment executades en els
termes i pels imports que s’especifiquen tot seguit, que ascendeix a un import
global de 146.000,42€, amb càrrec al fons de reposició de la xarxa de
242.881,92 euros pendents d’invertir, d’acord amb el què s’indica en l’informe
tècnic:
Renovació de la xarxa del carrer de la Font
Col·locació de comptadors de control sectorial
al dipòsit Salat Busquets i dipòsit Dos Pins
Instal·lació d’estacions remotes al dipòsit Dos
Pins, a la riera Gavarra i al pou Planet
Instal·lació d’una vàlvula reguladora de
pressió al by pass del dipòsit Manen
Renovació de l’estació 11 de setembre
By pass al dipòsit Can Palans
Acondicionament de les instal·lacions
existents per al compliment de la normativa
de seguretat i salut

38.682,26 €
10.564,54 €
19.400,00 €
32.850,50 €
34.936,48 €
6.010,00 €

3.556,64 €

SEGON.- Validar la inversió realitzada per la concessionària durant l’any 2009
que s’especifica a continuació tot determinant que el seu import es finançarà
parcialment amb càrrec al fons de reposició, concretament 96.881,50 € com a
despesa d’inversió pendent d’invertir, esgotant d’aquesta manera el 100% del
fons de reposició, i la resta, és a dir, 114.425,41 euros, com a despesa a
incloure en el compte d’explotació del servei de l’exercici 2010:
c/ Molí ..............................................................................50.956,72 €
Riera Gavarra – baixa ...................................................113.755,98 €
Vàlvula reguladora de pressió .........................................46.594.21 €
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa SOREA, SA, concessionària del
servei i a la Intervenció Municipal.

5.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD
FRACCIONAMENT DEL DEUTE DE L’EMPRESA INVERMERCURY, SL

DE

En data 27 de gener de 2005 el Ple de la Corporació va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars del contracte de concessió d’obra
pública per a la construcció i explotació d'un aparcament subterrani de
vehicles automòbils en el subsòl de la riera Gavarra números 4-14 del
municipi de Canet de Mar (en endavant PCAP), tot incoant el corresponent
expedient de contractació.
L’esmentat plec es va sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies
mitjançant publicació al BOP núm. 27 de data 1.02.2005 i al DOGC núm.
4314 de data 2.2.2005 sense que, durant aquest termini, s’hi presentés cap
al·legació.
La clàusula 5.3 de l’esmentat plec preveia que el concessionari havia de fer-se
càrrec de la urbanització de la coberta de l’aparcament subterrani, el que és
avui, una part de la Plaça Universitat del municipi. Aquesta clàusula
textualment establia el següent:
“El concessionari es farà càrrec de la urbanització de la superfície fins a la
quantitat global màxima de 382.482.- €, IVA inclòs (es considera aquest
import per a l’acabat superficial, a partir de la llosa impermeabilitzada i
protegida i amb recollida d’aigües pluvials ja executades)”.
Doncs bé, en data 28.02.2005 l’empresa Invermercury, SL, va presentar
una oferta per prendre part en l’esmentat concurs, resultant ser l’adjudicatari
segons consta per acord del Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de
març de 2005.
Posteriorment, en data 28.04.2005, es va procedir a la formalització del
corresponent contracte. Cal remarcar que en la clàusula tercera d’aquest
contracte s’establia el següent:
“ El concessionari també es farà càrrec de la urbanització de la superfície
fins a la quantitat global màxima de 382.482 €, IVA inclòs (es considera
aquest import per a l’acabat superficial, a partir de la llosa impermeabilitzada
i protegida i amb recollida d’aigües pluvials ja executades)”.
Un mes més tard, el 26.05.2005, el Ple de la Corporació va acordar modificar el
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació de
l’aparcament ubicat a la riera Gavarra, núm. 4-14 de Canet de Mar, ampliant la
superfície de l’aparcament en 540,70 m2, corresponents a la superfície de la
pista de bàsquet adjacent a l’aparcament de Ca l’Eusebi, la qual cosa va
suposar un increment real de 57 places distribuïdes en dues plantes. D’aquesta
manera, la capacitat de l’aparcament va augmentar de 300 a 357 les places

que es podrien transmetre en règim de subrogació concessional, mantenint-se
en 76 les que s’havien de destinar a règim de rotació.
En data 30.12.2008, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1287/2008, es va
resoldre requerir a l’empresa recurrent per tal que ingressés, a la tresoreria
municipal, l’import de 382.482 €, donant compliment així a l’esmentada clàusula
contractual tercera.
En resposta a aquest requeriment, l’empresa INVERMERCURY, SL, en data
27.01.2009, va respondre el següent:
“Pel que fa al primer requeriment indicar que en aquests moments no hi ha
disponibilitat econòmica suficient per atendre el pagament de 382.482 €”.
En data 6.02.2009 l’Ajuntament va trametre un ofici, tant al mandatari verbal de
la recurrent, Sr. Joaquim Salvà Garro, com al seu administrador únic, Sr. Lluís
Turró Nualart, recordant-los que el pagament dels 382.482 € era una obligació
contractual lliurament assumida per Invermercury, SL.
En data 16.02.2009 la recurrent sol·licità l’ajornament del pagament fins al
moment de la finalització de les obres d’urbanització de la coberta de
l’aparcament, concretament les obres d’urbanització de la Plaça Universitat.
Segueix, per tant, sense discutir l’existència d’aquesta obligació contractual.
En data 28.05.2009, el Ple de la Corporació va ratificar un acord de la Junta de
Govern Local pel que, a banda d’estimar un recurs de reposició interposat per
l’actora en relació al reajustament de la garantia definitiva dipositada, se la
requeria de nou per tal que fes efectiu el pagament dels 382.482 €.
En resposta a aquest acord, INVERMERCURY, SL interposà recurs de
reposició manifestant textualment que: (pàg. 149 de l’expedient).
“vull deixar palesa la intenció d’INVERMERCURY, SL, d’atendre
puntualment tots els seus compromisos subscrits i signats, emparats en el
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació de
l’aparcament subterrani de la riera gavarra, 4-14 formalitzat en data 28 d’abril
de 2005 i per tant fer front al pagament a la clàusula tercera de l’esmentat
contracte i cap altre pagament”
En data 7.08.2010, de conformitat amb les converses mantingudes entre aquest
Ajuntament i la demandant per tal d’arribar a una solució de mutu acord en
relació al retard de l’esmentat pagament, l’empresa INVERMERCURY, SL va
fer efectiu un primer pagament a compte de 50.000 €.
Mig any després, atès que es dilatava excessivament el termini de pagament
dels restants 332.482 €, l’Ajuntament va proposar a l’empresa arribar a un mutu
acord a l’hora de fer efectiva l’esmentada obligació. Així, en un primer moment,
s’arribà a un acord que es va plasmar en l’aprovació, per la Junta de Govern

Local de 25 de febrer de 2010, d’un esborrany de conveni a signar entre
l’Ajuntament de Canet de Mar i la recurrent pel qual es fixaven, de mutu acord,
els terminis de pagament del deute de la manera següent:
1 d’abril de 2010
1 d’agost de 2010
1 de setembre de 2010
1 d’octubre de 2010
1 de novembre de 2010
1 de desembre de 2010
TOTAL

113.000 € (IVA inclòs)
43.890 € (IVA inclòs)
43.890 € (IVA inclòs)
43.890 € (IVA inclòs)
43.906 € (IVA inclòs)
43.906 € (IVA inclòs)
332.482 € (IVA inclòs)

En data 7.04.2010, la demandant va presentar un recurs de reposició contra
l’anterior acord proposant fer efectiu el pagament de la manera següent:
Abril de 2010
Durant l’any 2011
Durant l’any 2012
Durant l’any 2013
Durant l’any 2014
TOTAL

50.000 € (IVA inclòs)
70.000 € (IVA inclòs)
70.000 € (IVA inclòs)
70.000 € (IVA inclòs)
72.482 € (IVA inclòs)
332.482 € (IVA inclòs)

A més, demanava que no es cobressin interessos de cap tipus.
En data 22 d’abril de 2010, la Junta de Govern Local va acordar desestimar
l’anterior recurs de reposició en considerar-se excessiu el termini de pagament
proposat per la concessionària i les seves condicions.
En data 28 d’abril de 2010, Invermercury, SL va fer efectiu un segon pagament
de 50.000 € més a compte de l’anterior obligació contractual (clàusula tercera
del contracte formalitzat en data 28.04.2005), quedant pendent de pagament, la
quantitat principal de 282.482 €.
Davant la manca de pagament en període voluntari d’aquest deute l’Ajuntament
inicià el cobrament per via executiva iniciant-se, mitjançant Provisió de la
Tresorera de l’Ajuntament, el procediment de constrenyiment.
Davant d’aquesta provisió l’empresa ha interposat recurs contenciós
administratiu núm. 673/2010 secció 2C del Jutjat contenciós administratiu núm.
12 de Barcelona.
En data 14 de març de 2011 l’empresa Invermercuy, SL ha presentat, davant
l’Ajuntament, una nova sol·licitud de pagament fraccionat de l’anterior deute
proposant els següents terminis de pagament:
Setembre 2011
Setembre 2012

35.000 € (IVA i interessos inclosos)
35.000 € (IVA i interessos inclosos)

Setembre 2013
Setembre 2014

35.000 € (IVA i interessos inclosos)
Resta (IVA i interessos inclosos)

Vist que segons consta a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, el deute d’aquesta empresa, a dia 23 de març de 2011 és de
354.571,57 €, segons el detall següent:
Deute d’INVERMERCURY, SL. a data 23.03.2011
Principal
284.711,65
Recàrrec
56.942,33
Int. Demora
12.909,53
Costes
8,06
TOTAL
354.571,57

Tenint en compte allò establert en l’art. 48.2 del Reglament General de
Recaptació,
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- CONCEDIR a l’empresa Invermercury, SL el fraccionament sol·licitat
mitjançant el seu escrit de data 14 de març de 2011, pel que fa als terminis de
pagament i quantia del deute acumulat amb aquest Ajuntament, que es xifra en
354.571,57 €, d’acord amb el detall que consta en la part expositiva, és a dir,
durant quatre exercicis coincidint amb els dies 5 de setembre de 2011, 2012,
2013 i 2014, segons el que s’exposa:
5 de setembre 2011
5 de setembre 2012
5 de setembre 2013
5 de setembre 2014

35.000 € (IVA i interessos inclosos)
35.000 € (IVA i interessos inclosos)
35.000 € (IVA i interessos inclosos)
249.571,57 € (IVA i interessos inclosos)

Condicionat a la presentació dels següents documents:
-

-

Haurà d’aportar, en el termini de quinze dies, garantia suficient per
cobrir el principal dels deutes indicats, els interessos de demora que es
generin pel fraccionament i un 25 per 100 de la suma d’ambdues
partides anteriors, de conformitat a l’art. 48.2 del Reglament general de
recaptació.
En cas que s’aporti aval bancari caldrà per garantir el deute, caldrà que
aquest compleixi els requisits del model adjunt.

SEGON.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa interessada i a l’ORGT de la
Diputació de Barcelona.
6.- APROVACIÓ ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL
D’UNA ACTIVITAT DESTINADA A UN TALLER DE REPARACIÓ
D’AUTOMÒBILS , ESPECIALITAT PLANXISTERIA A UBICAR A LA RIERA

D’EN MISSER xx PARCEL·LA xx DEL SECTOR U7
LOCALITAT.

D’AQUESTA

En data 11.07.07, la senyora LGX en nom i representació del senyor RPC,
presentà davant d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb documentació annexa
corresponent per a l’obtenció d’una llicència municipal ambiental per una
activitat dedicada a una planxisteria i pintura de vehicles a la Riera d’en Misser,
XX parcel·la XX del sector U7 de Canet De Mar.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 17 d’abri de
2008 va acordar concedir al senyor RPC la llicència municipal ambiental per a
l’exercici de l’activitat dedicada a una planxisteria i pintura de vehicles a la Riera
D’en Misser número XX parcel·la XX del sector U7 d’aquesta població, d’acord
amb el projecte presentat per l’enginyer industrial.
Atès que en data 21/02/11 es rep en aquest ajuntament l’Acta de Control Inicial
emesa per part d’una Entitat Ambiental de Control, de la qual l’enginyera
municipal ha el·laborat un informe en data 14/03/11, el contingut literal del qual
es transcriu a continuació:
“Vist l’escrit i demés documentació adjunta presentada per ECA, entitat
col·laboradora de l’administració, mitjançant registre general d’entrada núm. 909
de data 21 de febrer de 2011, en relació a l’expedient de sol·licitud de llicència
municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat de taller de reparació
d’automòbils, especialitat planxisteria, al carrer Riera d’en Misser, núm. XX
(parcel·la 5), d’aquesta localitat, la tècnica que subscriu en considera el següent:
En relació a les mesures correctores imposades en l’apartat segon de l’acord de
la Junta de Govern Local de data 17 d’abril de 2008, cal indicar que els dies 13
de gener i 5 de febrer de 2010 va portar-se a terme l’Acta de Control Inicial per
part d’una Entitat Ambiental de Control amb resultat “desfavorable amb
incidències” pel que fa a la prevenció d’incendis, i “amb incidències lleus que
afecten al medi ambient” pel que fa als aspectes generals de l’activitat comercial i
serveis.
Amb data 5 de febrer de 2011 la pròpia EAC va elaborar una sonometria
obtenint-se com a resultat que no s’excedien els nivells admesos per la llei
16/2002 i reglament que la desplega. De totes aquestes inspeccions realitzades
es va emetre informe de control inicial en data 14 d’abril de 2010 amb
pronunciament global “desfavorable amb incidències lleus que afecten al medi
ambient”.
Per últim, en data 26 de novembre de 2010 va portar-se a terme un nou control
respecte de les incidències detectades el 14.04.10 obtenint-se un pronunciament
global de l’activitat de “favorable amb incidències que no afecten al medi
ambient”, esmentant-se en el mateix que l’activitat s’ajustava al projecte aprovat
per l’administració i a les condicions de llicència atorgada. Només els hi queda
pendent de presentar l’estudi de minimització de residus perillosos a l’Agència de
Residus de Catalunya, bé físicament o bé via telemàtica.

Respecte de l’examen del conjunt de mesures correctores per determinar el seu
grau d’eficàcia i per si són suficients per garantir les proteccions escaients en
relació a l’entorn, a la vista de la verificació feta per l’Entitat Ambiental de Control
la que subscriu considera que ja han estat analitzades per aquest ens amb
resultat positiu.
A la vista de tot l’esmentat la tècnica sotasignant entén que pot donar-se per
satisfactori el grau de compliment de les condicions que figuren a la llicència
atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’abril de 2008, i per
tant pot atorgar-se la definitiva llicència municipal ambiental.
Per últim, i atès que es tracta d’una activitat inclosa en l’annex II de la nova llei
20/2009 de prevenció i control de les activitats (antigament a l’annex II.2 de la
derogada Llei 3/1998), cal remetre una còpia de l’Acta de Control inicial a la
Ponència Ambiental Comarcal per al seu coneixement i efectes.
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior
criteri. “

En data 11 d’agost de 2010 va entrar en vigor la llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que deroga la llei
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració Ambiental.
Dita activitat es troba inclosa dins l’annex II de la llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, trobant-se per tant,
subjecta al règim de llicència ambiental
D’acord amb la disposició transitòria primera de la esmentada llei 20/2009 de 4
de desembre, els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta
llei relatius a les activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 3/1998, del 27
de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, que continuen
inclosos en els annexos I i II d’aquesta llei, se sotmeten al règim legal vigent en
el moment que s’inicia el procediment.
Tot i que aquesta activitat es troba subjecta al règim de llicència ambiental, la
seva tramitació es va iniciar i es finalitza d’acord amb el que disposa
l’ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal
en les Activitats i Instal·lacions, la qual estableix en el seu article 108.1, que
l’activitat es podrà començar a exercir sense més tràmit, quan l’acte de control
inicial sigui totalment favorable.
De conformitat amb allò que es disposa l’Ordenança Municipal reguladora de la
intervenció integral de l’Administració Municipal en les activitats i instal·lacions,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de setembre de 1999 i
executiva en aquest municipi des del 29 de gener de 2000, de conformitat amb
la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i Infància i
Cultura, S’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Autoritzar l’exercici de l’activitat dedicada per una activitat dedicada a
un taller de planxisteria i pintura de vehicles a la Riera d’en Misser, XX parcel·la
XX del sector U7 de Canet De Mar.
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada quatre
anys i a revisions periòdiques, a instància del titular de l’activitat cada vuit anys.
TERCER.- Fer saber al senyor RPC que de conformitat amb el que estableix la
Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’Administració ambiental en les activitats i les instal·lacions, en cas
que l’interessat prevegi la instal·lació d’un rètol d’informació de caràcter fix en la
seva instal·lació, visible des de la via pública o des dels espais interiors de
l’activitat de pública concurrència, haurà de ser com a mínim en català.
QUART.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal
que qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que estimi
convenients.
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME PER ALS ALUMNES ESCOLARITZATS AL
CPEE HORITZÓ, CURS ESCOLAR 2011-2012
Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació promou el dret a
l’equitat en l’ensenyament i pel que a l’alumnat amb necessitats específiques de
suport educatiu indica que l’escolarització d’aquest alumnat es regeix pels
principis de normalització i inclusió i assegura la seva no-discriminació i la
igualtat efectiva en l’accés i la permanència en el sistema educatiu.
Atès que segons aquesta Llei, correspon a les administracions educatives
assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes que requereixin una
atenció educativa diferent a l’ordinària, perquè presenten necessitats
educatives especials, puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les
seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter
general per a tot l’alumnat.
Atès que les administracions educatives poden col·laborar amb altres
administracions o entitats públiques, per facilitar l’escolarització i una
incorporació més bona d’aquest alumnat al centre educatiu.
Atès que l’escola pública d’educació especial L’Horitzó és l’únic centre
d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, que està ubicat al terme
municipal de Pineda de Mar i que és l’escola de referència d’educació especial
dels municipis de l’Alt Maresme.
Atès que hi ha alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar que
provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme.

Es per això que es vol crear un marc de cooperació econòmica entre els
ajuntaments de l’Alt Maresme, establert en funció del nombre d’alumnes
residents en els diferents municipis i que estiguin escolaritzats al CPEE
L’Horitzó de Pineda de Mar per a la realització i el desenvolupament d’activitats
educatives complementàries.
Vist i trobat conforme el conveni a signar per dur a terme aquesta cooperació, el
contingut del qual és el següent:
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CEE HORTIZÓ DE PINEDA DE MAR,
ELS
AJUNTAMENTS
DE
L’ALT
MARESME
AMB
ALUMNES
ESCOLARITZATS EN EL CENTRE I EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME PEL CURS ESCOLAR 2011/2012.
A la ciutat de Mataró, el dia .......... de 2011
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr.
Josep Jo i Munné i
D’altra part,
L’Il·lm. Sr. Ramon Maria Vinyes i Vilà, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Mar,
L’Il·lm. Sr. Carles Mora i Tuxans, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Munt,
L’Il·lm. Sr. Josep Maria Juhé i Mas, alcalde de l’ajuntament de Calella,
L’Il·lm. Sra. Silvia Tamayo Mata, 3a tinenta d’alcalde de l’ajuntament de Canet de
Mar,
La Il·lma. Sra. Conxita Campoy Martí, alcaldessa de l’ajuntament de Malgrat de
Mar,
L’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, alcalde de l’ajuntament de Palafolls,
L’Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de l’ajuntament de Pineda de Mar,
L’Il·lm. Sr. Jaume Borrell Puigvert, alcalde de l’ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta,
L’Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, alcalde de l’ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta,
L’Il·lm. Sr. Manuel Mombiela i Simon, alcalde de l’ajuntament de Sant Pol de Mar,
L’Il·lm. Sr. Josep Monreal i Ribot, alcalde de l’ajuntament de Santa Susanna,
L’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de l’ajuntament de Tordera,
La Sra. Dolors Mir Tura, directora del CEE Horitzó de Pineda de Mar,

Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació
d’aquest conveni, i en conseqüència,
MANIFESTEN
PRIMER.- Que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix en el
preàmbul el dret a l’educació de tota la ciutadania i es consolida com a projecte
educatiu que pren com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social.
Així mateix, segons els criteris d’organització pedagògica dels centres per a
l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques, “l’atenció
educativa de tots els alumnes es regeix pel principi de l’escola inclusiva” (art.
81.1) i “els projectes educatius dels centres han de considerar els elements
curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes
en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i
capacitats” (art. 81.2.).
SEGON.- Que l’escola pública d’educació especial Horitzó (en endavant, CEE
Horitzó) és l’únic centre d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, que està
ubicat al terme municipal de Pineda de Mar i que és el centre de referència
d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme.
TERCER.- Que hi ha alumnes escolaritzats en el CEE Horitzó de Pineda de Mar
que provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme.
En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen recíprocament plena
capacitat per aquest acte i, de comú acord, estableixen els següents
ACORDS
PRIMER.- L’objecte del present conveni és la creació d’un marc de cooperació
econòmica entre els ajuntaments de l’Alt Maresme, el Consell Comarcal del
Maresme i el CEE Horitzó, establert en funció del nombre d’alumnes residents en
els diferents municipis i que estiguin escolaritzats al centre per a la realització i
desenvolupament de les següents activitats educatives complementàries:
- Transport per sortides del centre.
- Teatre de l’escola.
- Activitats terapèutiques.
- Participació en competicions esportives.
- Altres que la comunitat educativa justifiqui pel benefici psicomotriu dels
alumnes.
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, com a administració
supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents ajuntaments de l’Alt
Maresme amb alumnes escolaritzats al CEE Horitzó i els òrgans de direcció del
centre.
TERCER.- Els ajuntaments signants es comprometen a aportar, en el primer
trimestre del curs escolar, la quantitat de 300 € per alumne escolaritzat del seu
municipi, que es destinaran a les activitats educatives complementàries que es
desenvoluparan al llarg del curs escolar. El Consell Comarcal remetrà

mensualment al CEE Horitzó les aportacions que els diferents ajuntaments hagin
anat abonant.
Per a calcular el cost total de cada ajuntament, el Consell Comarcal es basarà en
el llistat que el centre escolar li faci arribar a l’inici del curs escolar, en els termes
que preveu el pacte quart d’aquest conveni. En aquests llistats figuraran els
alumnes matriculats en el curs escolar i, d’acord amb el que preveu el pacte
cinquè, els ajuntaments abonaran la quantitat resultant al Consell Comarcal del
Maresme, que serà liquidada al CEE Horitzó de Pineda de Mar.
En el cas d’incorporació de nous alumnes, una vegada iniciat el curs escolar, el
CEE Horitzó informarà al Consell Comarcal del Maresme perquè l’ajuntament del
municipi de procedència dels nous alumnes realitzi l’aportació econòmica
corresponent, que serà proporcional en funció de la data d’ingrés dels alumnes
nouvinguts al centre.
QUART.- El CEE Horitzó de Pineda de Mar es compromet a:
1. Planificar i aportar la infraestructura i els mitjans personals necessaris per a
la realització i el desenvolupament de les activitats educatives complementàries
relacionades amb el transport per sortides del centre, el teatre de l’escola,
activitats terapèutiques, la participació en competicions esportives i altres que
beneficiïn l’evolució psicomotriu de l’alumnat del centre.
2. Elaborar i trametre, a l’inici de cada curs escolar, un llistat per a cada
municipi que contingui els noms, cognoms, adreça d’empadronament i data de
naixement de cada un dels alumnes escolaritzats al centre, i el programa i
pressupost dels serveis educatius complementaris previstos. S’adjuntarà, a més,
el certificat d’aprovació de les activitats educatives complementàries que es
duran a terme, signat pel president del Consell Escolar.
3. Posar a disposició dels òrgans d’inspecció dels ajuntaments signants que ho
desitgin els mitjans materials necessaris a fi i efecte de garantir la transparència
del destí de les aportacions dels ajuntaments.
4. Aportar al Consell Comarcal del Maresme la següent documentació
justificativa a final de curs:
a). Memòria detallada de les activitats
desenvolupades durant el curs escolar.

educatives

complementàries

b). Certificat del director/a del centre en què consti la relació d’obligacions
reconegudes i aprovades relatives a l’actuació, per import igual o superior al
conveniat, i que contingui el número de factura, data, nom, NIF del proveïdor i
import justificat.
c). Còpia de les factures imputades a l’aportació econòmica objecte d’aquest
conveni.
La documentació justificativa de l’import acordat s’haurà de presentar abans del
31 de juliol del 2012. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la
liquidada, el centre haurà de tornar l’import proporcional a la part no justificada al

Consell Comarcal del Maresme que, per la seva banda, la distribuirà als
consistoris, en funció del llistat d’alumnes facilitat.
CINQUÈ.- El Consell Comarcal del Maresme trametrà a cada ajuntament, durant
el primer trimestre del curs escolar, còpia del llistat d’alumnes residents al seu
municipi i el programa d’activitats aprovades pel Consell Escolar, juntament amb
la liquidació econòmica que correspongui a cada consistori, amb l’objectiu que
l’escola pugui disposar del finançament necessari per dur a terme les activitats
educatives complementàries aprovades pel Consell Escolar.
SISÈ.- 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, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures
de Seguretat de Fitxer Automatitzats que contenen dades personals, en el nivell
que li correspongui segons indiquen els articles 3 i 4.
SETÈ.- La vigència del present conveni és susceptible de pròrroga per tàcita
reconducció, sempre i quan cap de les parts signants no el denunciï.
VUITÈ.- El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a). per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b). per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts
signatàries.
c). Per avinença de les parts signatàries.
d). Per qualsevol altra determinada a la legislació vigent.
NOVÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i
execució d’aquest conveni atesa la seva naturalesa administrativa seran resoltes
de mutu acord per les parts signatàries i, en cas de litigi, se sotmetran a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte,
en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document.

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi
Ambient, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del
Maresme per a alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó el curs escolar
2011/2012.

SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb
càrrec a la partida 50 32100 48905 del pressupost vigent per aquest 2011, de
1.200 euros (RC núm. 1076).
TERCER.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, per signar el conveni de
referència en virtut de la delegació de l’Alcaldia efectuada mitjançant Decret
núm. 632/2007, de 5 de juliol.
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme el qual, com
a administració supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents
ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó i
els òrgans de direcció del centre.
8.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ EN RÈGIM DE
COMODAT DEL FONS FORCANO.
Atès que la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2007 acordava que l’àrea de
Cultura elaborés un conveni en règim de comodat que reguli la cessió del
material del fotógraf Forcano que en permeti el tractament, la difusió i la
conservació.
Atès que els darrers mesos l’àrea de Cultura ha pogut acordar els termes
d’aquesta cessió amb el senyor Forcano consensuant el següent text:
“CONVENI PER A LA CESIO EN RÈGIM DE COMODAT DE MATERIAL DEL
FOTÒGRAF EUGENI FORCANO.
Canet de Mar, a
REUNITS
D’una part el Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde de Canet de Mar, i la Sra. Sílvia
Tamayo i Mata, regidora de Cultura, en nom i representació d’aquest Ajuntament,
assistits per la sra. Núria Mompel Tussell, secretaria d’aquesta corporació.
Intervenen, en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar i en execució de la
resolució de decret d’alcaldia de 18 d’abril de 2007.
De l’altra, Sr. Eugeni Forcano Andreu, amb DNI nº XXXXXX i amb domicili a
Barcelona, carrer Bisbe Sivilla XX, en endavant el cedent, el qual actua en nom
propi i intervé en qualitat de propietari i posseïdor dels béns i documents que són
objecte de cessió, així com autor de les obres fotogràfiques.
Les parts manifesten tenir plena capacitat legal per obrar i per a normalitzar
aquest conveni de lliure voluntat.
MANIFESTEN
1.- Que reconeixen el valor cultural i per a la investigació, en general, del conjunt
de béns i documents objecte de la cessió que es detalla en el document annex 1.
Fora del que està expressament establert en aquest conveni, està exclòs de

l’objecte de cessió l’explotació de la propietat intel·lectual, que conservarà l’autor
Sr. Eugeni Forcano Andreu.
2.- Que valoren l’interès públic col·lectiu que té aquest conjunt de béns i
documents i consideren oportú fer-ne cessió en règim de comodat, amb destí a la
Casa Museu Domènech i Montaner i a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar
(AMCNM), per tal de garantir la seva conservació i divulgació entre els
investigadors i la societat en general.
3.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar, per resolució de l’Alcaldia de 18 d’abril de
2007 ha acceptat la cessió del conjunt.
4.- Que, per tal de formalitzar l’acte de cessió i de manifestar l’acord d’ambdues
parts pel que fa a les condicions en què es realitza, instrumentalitza aquest
conveni que s’articula en els pactes següents
PACTES
Primer.- El Sr. Eugeni Forcano Andreu, com a propietari dels béns i documents
que formen el conjunt, relacionats a l’annex 1 al present document, efectua la
cessió en règim de comodat a l’Ajuntament de Canet de Mar, sense que el fet de
la cessió en si comporti cap mena de contraprestació. Es fa constar de forma
expressa que els drets de propietat intel·lectual i els dret d’explotació de la obra
no formen part de l’objecte del present comodat, i en conseqüència, el Sr. Eugeni
Forcano Andreu segueix essent el titular d’aquests drets.
Segon.- El present conveni es regula pel que s’estableix al respecte en el Codi
Civil i en la legislació sobre la Propietat Intel·lectual.
Tercer.- La cessió en règim de comodat d’aquest conjunt comprèn el material
relacionat en el document annexe 1, sens perjudici que la concreció i detall del
mateix es farà mitjançant una relació/inventari en el moment de la entrega de
l’esmentat material. Aquest material serà entregat en el moment que s’inauguri
conjuntament l’exposició Antològica a la Sala d’Exposicions Temporals de la
Casa Museu Ll. Domènech i Montaner, que es preveu per la Festa Major de Sant
Pere de l’any 2011, i l’espai permanent d’Eugeni Forcano a la mateixa Casa
Museu Ll. Domènech i Montaner.
Quart.- El cedent reconeix a l’Ajuntament de Canet de Mar la facultat d’establir
els criteris de tractament específic més adequats a fi de garantir la millor gestió i
preservació dels béns i documents que son objecte de comodat.
Cinqué.- La cessió d’aquest conjunt suposa el traspàs de la custòdia a
l’Ajuntament de Canet de Mar, que en podrà explotar i disposar exclusivament
amb finalitats culturals, i n’assumirà els següents compromisos:
1.- Integrar aquest conjunt a la Casa Museu Domènech i Montaner i Arxiu
Municipal de Canet de Mar, sense perjudici dels possibles desplaçaments que
calgui efectuar amb motiu d’activitats de divulgació, seguretat i conservació, a
d’altres equipaments o instal·lacions de la pròpia institució o de tercers.
Dins de l’espai de la Casa Museu Domènech i Montaner, s’instal·larà una
exposició permanent de fotografies i objectes que ocuparà una sala ubicada a la

primera planta de la Casa Domènech, i un segon espai d’arxiu i magatzem a la
segona planta del mateix immoble d’ús exclusiu pel fons Forcano.
2.- Posar el conjunt a disposició dels investigadors i del públic, en general,
per al seu estudi i la seva possible divulgació, de la manera que els responsables
tècnics de l’Ajuntament estimin més adient. A petició del cedent es crearà una
comissió cultural per a la dinamització del Fons Forcano, es convidarà a formarne part a professors de les escoles de Canet, professionals de la fotografia i a
persones que formen part del Fotogrup Canet.
3.- S’adquireix el compromís de donar les màximes facilitats de col·laboració amb
les entitats següents: “Museu d’Art Contemporani de Barcelona” (MACBA),
“L’Arxiu de la Ciutat de Barcelona” i el “Museu Nacional d’Art de Catalunya”
(MNAC).
4.- Mantenir el conjunt en les condicions de seguretat i conservació que
garanteixin la seva preservació. Seran de càrrec de l’Ajuntament les despeses
derivades de la restauració, emmarcament, condicions ambientals, així com tota
aquella despesa necessària per la conservació en òptimes condicions del conjunt
objecte de comodat. L’Ajuntament, durant tota la vigència del comodat, es
compromet a mantenir assegurat de qualsevol risc (incendi, robatori,
destrucció,...) i pel seu valor el fons objecte de comodat resultant beneficiari el
Sr. Forcano (i/o els seus hereus).
5.- No dividir el conjunt en diferents entitats amb l’objectiu de no devaluar el seu
valor cultural.
6.- Convenir la citació en l’ús i la difusió d’aquest material de la següent manera:
“Eugeni Forcano. Ajuntament de Canet de Mar”. Es farà constar igualment que
els dret de propietat intel·lectual i d’explotació corresponen a l’autor o als seus
successors en la titularitat d’aquest dret.
7.- Vetllar perquè tots els usos públics d’aquest conjunt es respectin els drets
morals de l’autor, quant a la identificació de l’autoria.
8.- El cedent autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar perqué, en el marc
d’actuació que li es propi, realitzi la reproducció, la distribució, la comunicació i la
transformació d’aquest conjunt, per a qualsevol país del món i en qualsevol
modalitat de distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els
informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. El dret de transformació s’entén
per al disseny d’edicions municipals de qualsevol mena, per a productes amb
finalitats culturals i, si s’escau, per al tractament informàtic en l’elaboració
d’instruments de descripció.
Qualsevol actuació de l’Ajuntament de Canet de Mar, dins dels marcs indicats en
el paràgraf anterior, que comporti la explotació de l’objecte d’aquest comodat,
requerirà la prèvia autorització per escrit del titular del dret de propietat
intel·lectual.
9.- El(s) titular(s) del dret de propietat intel·lectual podrà sol·licitar que
l’Ajuntament informi sobre l’estat del conjunt cedit. Així mateix una comissió
formada per dos representants del titular del dret de propietat intel·lectual, de la
Regidoria de Cultura, de l’Arxiu Municipal i de la Casa Museu, convocada com a
mínim un cop a l’any, informarà i farà propostes sobre l’estat i tractament del

conjunt cedit i sobre les activitats de difusió fetes i projectades. L’esmentada
comissió promourà la difusió de l’obra d’Eugeni Forcano i la Casa Museu farà
exposicions, periòdiques o permanents, de la seva obra, al mateix temps que
durà a terme altres activitats de difusió.
Sisè.- La cessió en règim de comodat serà pel termini de deu anys, i el cedent
(titular del dret de propietat intel·lectual) o qualsevol dels seus successors en la
titularitat dels béns, documents o del dret de propietat intel·lectual, podran fer
reversió de la cessió, només en el cas que l’Ajuntament no compleixi els
compromisos assumits en aquest conveni.
Setè.- Les despeses d’atorgament de documents, impostos, transport,
assegurances, conservació, etc., seran per compte i càrrec de l’Ajuntament.
Vuitè.- Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la
interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, el cedent i
l’Ajuntament se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats d’Arenys de Mar i
Tribunals de Barcelona, amb l’expressa renúncia a qualsevol altre fur.
ANNEX 1
EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA: 135 fotos en total.
94 fotos en blanc i negre de gran format (50x60cm) montades amb paspartout i marcs amb vidre (positivades per l’autor).
6 Fotos en blanc i negre de gran ampliació en paper baritat montades sobre
“tablex”.
4 Fotos en color. Grans ampliacions estudi Forcano, montades sobree
“tablex”.
3 Fotos color Moda.
5 Fotos Color de foto creativa: “De la realitat al somni”.
16 Fotos color investigació. “Provocació de l’atzar a través de la llum”.
6 Fotos (color i blanc i negre): Ampliacions de portades de la Revista
“Destino”.
1 Foto. Primera Foto feta a Canet per E. Forcano (1942).
Una còpia del reportatge sobre E. Forcano.

ANNEX 2:

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i
Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de cessió en règim de comodat amb el
senyor Eugeni Forcano Andreu que es transcriu en aquest acord.
SEGON.- Facultar l’alcalde Joaquim Mas i Rius i la Regidora Sílvia Tamayo i
Mata per signar tots els documents que es derivin d’aquest acord.
9.- APROVACIÓ PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR 1R.
TRIMESTRE DEL CURS 2010-2011
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de
15.216’87€ al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de
pagaments dels ajuts de menjador escolar per al 1r. trimestre del curs 20102011 , realitzada pel Consell Comarcal del Maresme.
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel
Consell Comarcal als escolars de Canet.

Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació
vigent, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi
Ambient, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat:
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 1r. trimestre del curs 20102011 d’aquest ajut individual i que han estat abonats pel Consell Comarcal,
segons el detall següent:
CEIP MISERICÒRDIA__________________7.133’10€
CEIP TURÓ DEL DRAC ________________4.023’80€
COL·LEGI YGLESIAS____________________ 1.682’26€
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA__________2.377’70€
T O T A L: 15.216’87€
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7 FINS AL DIA 11 DE MARÇ DE
2011
Núm.
Data
199 07/03/2011
200 07/03/2011
201 07/03/2011
202 07/03/2011
203 07/03/2011
204 08/03/2011
205 08/03/2011
206 08/03/2011
207 08/03/2011
208 09/03/2011
209 09/03/2011
210 10/03/2011
211 09/03/2011
212 10/03/2011
213 10/03/2011
214 10/03/2011
215
216
217
218
219

10/03/2011
10/03/2011
11/03/2011
11/03/2011
11/03/2011

Resum
Llicència primera ocupació Sant Josep XX
Incoació expedients trànsit
Imposició sanció persones físiques
Imposició sanció persones jurídiques
Declarar inadmissible recurs expedient P100194381
Denegar llicència taxi
Aprovació manament a justificar premi sant Jordi
Aprovació manament a justificar premi concurs fotografia
aprovació manament a justificar premi concurs pintura
Despeses setmanals
Renovació parada mercat setmanal
Autorització excedència voluntària Sr. V. P.G.
Llicència d'obres c/ S,Ignasi de Loyola, XX
Conveni donació Casa Museu dues pedres Creu de
Pedracastell
Conveni donació dues fotos a Casa Museu
Estimar reclamació Responsabilitat Patrimonial Dr. Anglès,
XX
Requeriment tècnic de l'activitat del pàrking del c/ Cadí, XX
Assabentat comunicació Cafè Unió
Incoació expedient vehicles abandonats
Incoació procediment restauració urbanística V. Pliar, XX
Resolució recurs C/ Ample, XX

11.- PRECS I PREGUNTES

Signatura
Cati Forcano
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Cati Forcano
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Sílvia Tamayo
Sílvia Tamayo
Alcalde
Cati Forcano
Cati Forcano

Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses
d’índole i problemàtica municipal.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 12.35
hores de tot el que jo com a secretària certifico.

Núria Mompel Tusell

Joaquim Mas Rius

