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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 29 DE GENER DE 2015 
 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Núria Mompel i Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 22.01.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Concessió de llicència d’obres a telefònica per a la substitució del pericó 

enfonsat a la calçada del c/Verge del la Mercè cantonada amb la Nacional II 
del Terme Municipal de Canet de Mar. 

5) Desistiment procediment licitació incoat en data 15 de gener de 2015 per a la 
contractació servei d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

6) Incoació expedient de contractació servei d’assegurances privades de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

7) Aprovació deixar sense efecte l’acord del conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona per regular l’autorització d’ús d’aquest Ajuntament de 
determinats espais de l’edifici central i de l’edifici auxiliar de l’escola de Teixits 
de Canet de Mar.  

8) Relació de decrets des del dia 12 al 16 de gener de 2015 
9) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 22.01.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 22 de gener de 2015 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència d’Ordenació de data 20 de gener de 2015, emesa pel secretari 
judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala Contenciosa 
Administrativa - Secció Tercera, relativa al Recurs ordinari núm. 505/2009, secció 
E, interposat per JMBL, acusant rebut de l’ofici de data 14.01.15, del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, acompanyat d’una sentència dictada en el present 
recurs. 
 
Se’n dóna compte. 
 
 
2.2.- Diligència d’Ordenació de data 13 de gener de 2015, emesa pel secretari 
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, relativa al 
Recurs ordinari núm. 317/2011, secció C, interposat per JJBT, requerint que 
s’informi a l’òrgan responsable de l’acompliment de la sentència de data 7 
d’octubre dictada en el procediment de referència. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  29 de gener de 2015, de l’Ajuntament  
per import de 59.255,33 €, corresponent a la relació de la mateixa data, 
F/2015/2. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici 
de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 



Ref: S/Sd 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

3

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
d’Hisenda, Règim Intern i Esports s’acorda per unanimitat: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 29 de gener de 2015, per 
import de  59.255,33 €, corresponent a la relació F/2015/2  de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER A LA 
SUBSTITUCIÓ DEL PERICÓ ENFONSAT A LA CALÇADA DEL CARRER 
VERGE DE LA MERCÈ CANTONADA AMB LA NACIONAL 2 DEL TERME 
MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 7 de gener de 2015 per TELEFÒNICA DE 
ESPAÑA, sol·licitant llicència d’obres per a la substitució d’un pericó enfonsat a la 
calçada del carrer Verge de la Mercè cantonada amb la nacional 2, de Canet de 
Mar. 

Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 19 de gener, el contingut del qual 
es transcriu a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA SUBSTITUCIÓ PERICÓ ENFONSAT 
CANALITZACIÓ:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA                                                    
LOCALITZACIÓ: Carrer Verge de la Mercè-N-II 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud: 
 
 
 
 
 
 
Vist el plànol presentat, la Tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 

Ref.: 07MO4814 
Reg. Entr. 2015/42 
Data 07-01-2015 
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2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 
destruïts.  

3 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així 
com per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. Caldrà disposar 
de les senyals de trànsit que siguin necessàries. 

4 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

5 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per 
la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

6 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

7 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

8 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

9 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-
plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de 
la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no 
es podran començar. 

10 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar 
entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

11 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança per a les obres executades per Telefónica al nostre municipi, 
d’acord amb la normativa fiscal vigent. 

12 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

13 Caldrà obtenir el preceptiu permís a la Demarcació de Carreteres de l’Estat, si 
s’escau. 

14 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals 

15 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
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ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció de 
l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
 

RESULTANT que s’han complert els 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 de l’informe i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 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. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
UNIC.- Atorgar llicència a Telefònica de España per a la substitució d’un pericó 
enfonsat  a la calçada del carrer Verge de la Mercè cantonada amb la Nacional II, 
a Canet de Mar, en els termes que es disposa a l’informe emès per l’enginyera 
municipal i transcrit en el cos de la present resolució. 

 

5.-DESISTIMENT PROCEDIMENT LICITACIÓ INCOAT EN DATA 15 DE GENER 
DE 2015 PER A LA CONTRACTACIÓ SERVEI D’ASSEGURANCES PRIVADES 
DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de gener de 2015, va 
acordar aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que havia de regir la contractació del servei d’assegurances privades 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, així com incoar el corresponent expedient de 
contractació. 
 
Atès que s’ha detectat que tal i com estava configurat el plec de clàusules es 
limitava notablement la possibilitat de concurrència pública en aquesta 
contractació, doncs molt poques empreses podien presentar una oferta per a totes 
i cadascuna de les pòlisses objecte del contracte. 
 
Atès que segons disposa l’art. 155.4 TRLCSP, el desistiment del procediment 
s’haurà de fonamentar en un infracció no subsanable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, havent-se de 
justificar en l’expedient la concurrència de la causa. 
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Atès que aquesta limitació és contraria als principis informadors de la contractació 
pública, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Desistir del procediment de licitació incoat per la Junta de Govern 
Local, en sessió de data 15 de gener de 2015, per a la contractació del servei 
d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, per haver-se 
comprovat que la concurrència pública es troba limitada. 
 
SEGON.- Que de conformitat amb allò que disposa l’art. 155.4 TRLCSP s’iniciï, de 
forma immediata, un nou procediment de licitació en el que s’hagi solventat 
l’anterior mancança. 
 
 
 
6.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI 
D’ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 
Atès que el proper 28 de febrer de 2015 finalitzarà el termini d’execució del 
contracte formalitat per a la prestació del servei d’assegurances privades de 
l’Ajuntament de Canet de Mar que inclou les cobertures corresponents a 
responsabilitat civil i patrimonial, accidents personals, danys materials i vehicles. 
 
Atès que cal procedir a la tramitació del corresponent expedient de contractació 
per tal de disposar de les corresponents assegurances a partir de l’1 de març de 
2015. 
 
Atès que donada la premura en el temps i el fet que l’Ajuntament no pot trobar-se 
sense les corresponents assegurances que cobreixin la responsabilitat civil i 
patrimonial, accidents personals, danys materials i vehicles, és necessari declarar 
la urgència en la seva tramitació. Si es seguís la tramitació ordinària és 
materialment  impossible que el proper 1 de març el contracte ja s’hagi adjudicat, 
la qual cosa fa indispensable la present declaració d’urgència. En conseqüència, 
els terminis previstos al TRLCSP es reduiran a la meitat. 
 
Atès que es considera que el més adequat seria realitzar una contractació 
d’aquest servei per 2 anys. 
 
Vist el Reial decret legislatiu 3/2011, de 164 de novembre, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i concretament el 
seu article 109.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes que preveu l’article 22 d’aquesta Llei”. 
 
Atès que en data 13 de gener de 2015, s’ha emès informe per la secretària de la 
Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de 
conformitat amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és 
l’Alcalde, ja que el valor estimat del contracte puja a 107.517,52 €, import exempt 
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d’IVA, i per tant, no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
d’aquest Ajuntament ni la quantia de 6.000.000 d’euros. 
 
Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient, atribuïda en primer 
terme a l’òrgan de contractació, és susceptible de delegació, havent estat 
delegada en la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
555/2011, de 14 de juny. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars reguladores del procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte per 
a la prestació del servei d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i tenint en compte allò que es disposa al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (TRLCSP), al Reial decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 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, en tot allò que no contradigui 
el TRLCSP i la resta de disposicions legals vigents, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient de contractació del 
servei d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, pels motius 
expressats a la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació, el qual s’adjunta a 
l’expedient. 
 
TERCER.- Incoar expedient de contractació per a la prestació del servei 
d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, essent el pressupost 
base de licitació anual per cadascun dels lots serà el següent: 
 
Lot 1 
Responsabilitat civil i patrimonial:  11.623,35 € 
 
Lot 2 
Vida:  21.921,82 €              
 
Lot 3 
Danys materials:  19.000,00 € 
 
Lot 4 
Vehicles a motor: 3.867,23 € 
El desglòs de l’anterior pressupost base de licitació és el següent: 
 
  1. Bobcat S130G 219,48 €  
  2. Nissan Cabstar 214,81 €  
  3. Nissan XTrail  350,12 €  
  4. Honda SH300 165,66 €  
  6. Piaggio Porter EFI 1.3  225,12 €  
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  7. Piaggio Porter EFI 1.3 225,12 €  
  8. Piaggio Porter EFI 1.3 225,12 €  
  9. Nissan Pick-Up 2.5T 4P  246,35 €  
10. Ausa DV17  219,48 €  
11. Ford Transit 246,35 € 
12. Yamaha X-Max 250 cc 165,20 € 
13. DaciaDokker 340,53 € 
14. SYM Joymax 125 cc 176,29 €  
15. Yamaha YP 250 cc 176,29 € 
16. Nissan Cabstar 225,11 € 
17. Nissan NV200 223,10 € 
18. Nissan NV200 223,10 € 

 
Lot 5 
Responsabilitat d’autoritats i personal: 4.713,06 €  
 
Aquest import inclou la prima base, el recàrrec en favor del Consorci de 
Compensació d’Assegurances que correspongui, l’impost de primes 
d’assegurances i qualsevol altre tribut que per dret sigui exigible. Aquest contracte 
no està subjecte a IVA. 
 
QUART.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC segons allò que 
disposa l’art. 142.1 del TRLCSP. Així mateix la licitació es publicarà al perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. 
 
CINQUÈ.-Aprovar la despesa amb càrrec a les partides núm. 11 9200 22400, 11 
92000 22401, 21 15320 22400, 22 17100 22400 i 43 13300 22400 (RC núm. 8) 
del pressupost ordinari per a l’any 2015. En tractar-se d’una despesa plurianual 
l’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva plurianualitat, 
l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, o 
membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i 
formalització de la present resolució. 
 
7.-  APROVACIÓ DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER REGULAR 
L’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’AQUEST AJUNTAMENT DE DETERMINATS 
ESPAIS DE L’EDIFICI CENTRAL I DE L’EDIFICI AUXILIAR DE L’ESCOLA DE 
TEIXITS DE CANET DE MAR 
 
Vist que en sessió ordinària de data 13 de març de 2014 la Junta de Govern Local 
va aprovar el següent:  
 

PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona per regular 
l’autorització d’ús a aquest Ajuntament de determinats espais de l’edifici central i de 
l’edifici auxiliar de l’Escola de Teixits de Canet de Mar. 
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SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals, a tots els efectes. 

 
Vist el conveni que es va aprovar en aquesta Junta de Govern Local, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER REGULAR L’AUTORITZACIÓ D’ÚS A 
AQUEST AJUNTAMENT DE DETERMINATS ESPAIS DES EDIFICIS CENTRAL I 
AUXILIAR DE L’ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR 

 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel  
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona és propietària dels edificis Central i Auxiliar (Bar i 
Vestidors) de l’Escola de Teixits de Canet de Mar, que tenen naturalesa jurídica de 
béns de domini públic afectes a un servei públic, i que figuren a l’Inventari de Béns de 
la Corporació amb els codis d’actiu F001027 i F001029, respectivament. 
 
II. Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat determinats espais de l’edifici Central 
i de l’edifici Auxiliar de l’Escola de Teixits de Canet de Mar per tal d’ubicar 
dependències administratives de l’Àrea d’Educació i de l’Àrea de Promoció Econòmica 
i Turisme, així com per cedir-los a entitats de caràcter social/associatiu sense finalitat 
de lucre, partits polítics o agrupacions d’electors del municipi de Canet de Mar. 
 
III. L’Escola de Teixits de Canet de Mar, com a equipament de prestigi i referència al 
municipi, compta amb espais suficients per a satisfer la sol·licitud efectuada per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
IV. Que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local 
confereix a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme 
tasques de suport i col·laboració amb altres administracions, especialment en 
l’àmbit local, per a la consecució de finalitats d’interès comú, voluntat que ha quedat 
palesa en nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades 
per la pròpia Corporació. 
 
V. Que és voluntat de la Diputació de Barcelona donar suport a les activitats de les 
Àrees d’Educació i de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per la qual cosa es considera oportú autoritzar l’ús de determinats espais dels 
immobles de la seva propietat abans descrits. 
 
VI. Que l’1 d’abril de 2010 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar 
signaren un conveni de col·laboració, per regular la cessió d’ús d’espais de 
l’equipament docent Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil, per tal 
que el destinés a les activitats formatives del subcentre a Canet de Mar del Consorci 
Associat de la UNED de Terrassa. 
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VII. Que mitjançant conveni signat el 16 de novembre de 2010, entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona, s’establí un marc general de 
col·laboració entre ambdues institucions per a l’autorització d’ús de les sales i 
espais de l’edifici Central. 
 
VIII. Que ambdós convenis referenciats deixaran de tenir efectes a partir de la 
signatura d’aquest conveni. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni l’autorització d’ús, per part de la Diputació de Barcelona 
i a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar (en endavant, Ajuntament), de 
determinats espais de l’edifici Central i de l’edifici Auxiliar de l’Escola de Teixits de 
Canet de Mar, per ubicar dependències administratives de l’Àrea d’Educació i de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme d’aquest Ajuntament, així com per acollir 
activitats pròpies de caràcter social i associatiu, podent-se cedir, a aquest efecte, a 
entitats/associacions sense finalitat de lucre, partits polítics o agrupacions d’electors 
del municipi. La naturalesa jurídica d’aquests edificis és de domini públic afecte a un 
servei públic, els quals figuren inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els 
codis d’actius F001027 i F001029, respectivament. 
 
Segon.- Compromisos de les parts 
 
A. La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
1. Autoritzar l’ús exclusiu a l’Ajuntament dels espais següents:  
 
 Edifici Central, planta baixa (237,50 m2) 
 Edifici Auxiliar, planta baixa (119,21 m2) 
 
D’acord amb els plànols que s’adjunten com a annex I. 
 
2. Autoritzar l’ús compartit amb la Diputació de Barcelona dels espais següents: 
 
 Edifici Central, planta baixa (297,41 m2) 
 Edifici Central, planta primera (511,01 m2) 
 Edifici Central, planta segona (394,06 m2) 
 Edifici Auxiliar, planta baixa (31,24 m2) 
 
D’acord amb els plànols que s’adjunten com a annex I. 
 
3. Senyalitzar les ubicacions dels espais cedits en ús exclusiu a l’Ajuntament, tant 
a l’interior com a l’exterior d’aquest, d’acord amb la normativa que estableix la 
Diputació de Barcelona per als seus edificis. 
 
Tant els espais cedits exclusivament a l’Ajuntament com els espais compartits 
podran ser objecte de revocació o ampliació, mitjançant l’aprovació d’una addenda a 
aquest conveni. 



Ref: S/Sd 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

11 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
B. L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
1. Destinar els espais objecte d’autorització d’ús exclusiu de l’edifici Central per a 
acollir les dependències administratives de l’Àrea d’Educació i de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Turisme de l’Ajuntament. 
 
2. Destinar els espais objecte d’autorització d’ús exclusiu de l’edifici Auxiliar per 
acollir activitats pròpies de l’Ajuntament de caràcter social i associatiu,    podent-se 
cedir, a aquest efecte, a entitats/associacions sense finalitat de lucre domiciliades a 
Canet de Mar, així com a partits polítics o agrupacions d’electors del municipi. 
L’Ajuntament de Canet de Mar informarà a la Diputació de Barcelona de les 
cessions i condicions de les mateixes. 
 
3. Utilitzar els espais objecte d’autorització d’ús compartit de l’edifici Central per a 
prestar els serveis que presten les Àrees d’Educació, Promoció Econòmica i 
Turisme, que actualment són els que es relacionen a continuació: Servei d’Escola 
d’Adults Maria Saus, Servei de Psicologia i Logopèdia, Servei d’Ocupació, 
Formació, Servei d’Empresa i Consum. 
 
4. Donar compliment a allò estipulat al Protocol que s’adjunta com a annex II a 
aquest conveni, pel cas que es vulgui cedir algun dels espais d’ús compartit a 
entitats de caràcter social/associatiu sense finalitat de lucre ubicades en el municipi 
de Canet de Mar. Si la cessió d’aquests espais suposa obrir o tancar el Recinte en 
horaris diferents al de les activitats desenvolupades en l’edifici Central, l’Ajuntament 
en serà el responsable.  
 
5. Assumir la gestió del servei de consergeria dels espais que siguin objecte 
d’utilització exclusiva per part de l’Ajuntament. 
 
6. Fer una utilització del recinte comú de l’Escola de Teixits de Canet de Mar 
conforme a les directrius establertes a l’efecte per la Diputació de Barcelona. 
 
Ambdues entitats garantiran el pas a través de les zones d’accessibilitat destinades 
a persones amb mobilitat reduïda als usuaris dels espais. 
 
Tercer.- Termini, vigència i eficàcia del conveni 
 
L’autorització dels espais descrits al pacte segon tindrà una durada de quatre anys, 
a partir de la signatura d’aquest conveni, data en la qual estarà plenament vigent i 
desplegarà tots els seus efectes. 
 
Quart.- Contraprestació econòmica 
 
La present autorització d’ús dels espais descrits per part de la Diputació de 
Barcelona a favor de l’Ajuntament és gratuïta, de manera que no es fixa cap 
contraprestació econòmica. 
 
Cinquè.- Despeses 
 
La Diputació de Barcelona repercutirà a l’Ajuntament la part de les despeses dels 
espais objecte d’autorització d’ús, tant dels espais cedits com dels espais 
compartits, que puguin originar-se amb motiu d’impostos, tributs, contribucions i 
altres gravàmens, així mateix, repercutirà les despeses que puguin generar-se pels 
següents conceptes: reparacions ordinàries i despeses generals de l’immoble com 
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ara, subministraments continus, neteja, manteniment preventiu i correctiu, vigilància, 
ascensor o enllumenat. 
 
S’estableix un criteri de distribució del total de les despeses del Centre que 
consisteix en un 25% a càrrec de l’Ajuntament i un 75% a càrrec de la Diputació de 
Barcelona. Si al llarg de la vigència del conveni es modifiqués la distribució dels 
espais inicialment establerta es procedirà a recalcular els percentatges de 
distribució. A tal efecte, la Diputació de Barcelona emetrà, amb caràcter trimestral, la 
corresponent carta de pagament. 
 

 
Sisè.- Permisos i llicències 
 
Si per a l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta autorització d’ús 
fossin necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per altres 
administracions o ens públics seran tramitats per l’Ajuntament, el qual assumirà els 
costos corresponents. 
 
Setè.- Limitacions i condicionaments 
 
En cap cas l’Ajuntament podrà traspassar, llogar o alienar de qualsevol altra forma o 
amb objecte diferent del previst, els espais objecte d’autorització d’ús ni els drets 
que se li atorguen en aquest conveni, llevat del contemplat en el pacte segon. 
 
Així mateix, l’autorització d’ús recollida en els presents pactes resta sotmesa a la 
destinació prevista al pacte primer d’aquest conveni, de manera que no podran ser 
utilitzats amb finalitats diferents. 
 
Vuitè.- Obres menors 
 
L’Ajuntament no podrà fer cap tipus d’obra en els espais d’ús exclusiu sense 
l’autorització expressa de la Diputació de Barcelona, fora de petites reparacions de 
manteniment d’instal·lacions. La sol·licitud corresponent es gestionarà a través de 
l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, previ informe favorable de la Subdirecció 
d’Edificació de la Diputació de Barcelona. 
 
Novè.- Reversió dels espais, d’obres i millores 
 
En el moment de resolució del conveni o d’acabament de l’autorització d’ús per la 
finalització del termini establert, aquests espais, d’acord amb els presents pactes, 
revertiran a la Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i 
millores efectuades, restant obligat l’Ajuntament a restituir-los en adequat estat d’ús, 
incloses les instal·lacions, i d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents en 
aquell moment. 
 
En el moment del lliurament dels espais, aquests i i totes les seves 
instal·lacions hauran d’estar en perfecte estat de manteniment i conservació 
d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents en aquell moment. A 
aquest efecte, les parts signaran una acta de recepció dels espais. 
 
Desè.- Provisió de material 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar proveirà en els espais d’ús exclusiu tot el mobiliari i 
estris necessaris per al desenvolupament de les seves activitats, i el retirarà en un 
termini no superior als trenta dies després de l’extinció del conveni o finalització de 
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l’autorització d’ús, passats els quals s’entendrà que tot allò no retirat resta en 
benefici i propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Si la Diputació de Barcelona hagués de retirar l’esmentat mobiliari i estris girarà nota 
de càrrec de la despesa ocasionada a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Si en els espais d’ús compartit l’Ajuntament necessités material específic per al 
desenvolupament de les activitats serà proveït per aquest. 
 

 
Onzè.- Assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus 
administrativa, civil o penal pels fets que es puguin produir en els espais autoritzats 
a través d’aquest conveni que siguin objecte d’autorització d’ús exclusiu per part de 
l’Ajuntament, essent el responsable en els espais d’ús compartit, aquella 
Administració que estès utilitzant l’espai en el moment de produir-se l’incident. 
 
La Diputació de Barcelona té inclosa a la seva pòlissa d’assegurança de danys 
materials, la totalitat del capital corresponent al continent de l’edifici, i li repercutirà 
anualment a l’Ajuntament, la part proporcional de la prima referent als espais en els 
que s’autoritza l’ús exclusiu i la part dels que s’autoritza l’ús compartit.  
 
Pel que fa al capital corresponent al contingut de l’edifici, la pòlissa de danys 
materials de la Diputació de Barcelona, no donarà cobertura als béns propietat de 
l’Ajuntament que es puguin instal·lar, tant en les espais d’ús exclusiu, com en els 
d’ús compartit. 
 
Dotzè.- Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una comissió paritària de seguiment, formada per tres representants 
de cadascuna de les entitats signants. Aquesta comissió estarà presidida pel 
director del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil; els acords de la 
Comissió es prendran per unanimitat  
 
Correspondrà a la Comissió, entre d’altres, les funcions següents: 
 
a) Vetllar pel compliment del conveni. 
b) Fer el seguiment de les despeses del Recinte. 
c) Concretar l’ús dels espais a compartir entre ambdues entitats, per tal de fer 
possible la utilització intensiva dels mateixos; mitjançant l’aprovació d’un pla d’usos 
dels espais per cursos escolars. 
d) Resoldre les incidències que es puguin produir en l’execució del conveni. 
e) Vetllar pel satisfactori compliment del protocol a seguir per la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar davant la demanda d’un tercer d’utilització 
dels referits espais (que s’adjunta com a annex II) 
 
El seguiment del dia a dia anirà a càrrec d’un representant de la direcció del 
CRTTT-Escola de Teixits i un representant de l’Ajuntament, que informaran a la 
Comissió de Seguiment en la forma i condicions que la pròpia Comissió de 
Seguiment determini.  
 
L’esmentada Comissió de Seguiment es reunirà de forma ordinària una vegada a 
l’any abans de l’inici del curs escolar i de forma extraordinària sempre que qualsevol 
de les parts ho requereixi. 
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Tretzè.- Extinció de convenis 
 
Amb la signatura d’aquest conveni es deixen sense efecte els convenis signats 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar l’1 d’abril de 2010 i 
el 16 de novembre de 2010.  
 
Catorzè.- Causes de rescissió 
 
El conveni podrà extingir-se per les causes següents: 
 
a) Per exhauriment de la seva vigència 
b) Per resolució de mutu acord entre les parts 
c) Per incompliment greu d’alguna de les obligacions de les parts 
d) Per les restants causes que estiguin previstes a la normativa general i sectorial 
aplicable. 
 
Quinzè.- Jurisdicció competent 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. 
 
Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 

ANNEX II 
 
PROTOCOL A SEGUIR PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR DAVANT LA 
DEMANDA D’UN TERCER DELS ESPAIS D’ÚS COMPARTIT ENTRE AMBDUES 
INSTITUCIONS DE L’EDIFICI CENTRAL DE L’ESCOLA DE TEIXITS DE CANET 
DE MAR 
 
Primer.- Objecte 
 
Aquest protocol regula el procediment a seguir per l’Ajuntament de Canet de Mar 
(en endavant, Ajuntament) davant d’una demanda d’utilització esporàdica per part 
d’un tercer dels espais d’ús compartit entre aquest i la Diputació de Barcelona de 
l’edifici Central de l’Escola de Teixits de Canet de Mar. 
 
 
Segon.- Finalitat de la utilització dels espais 

Les activitats que les entitats sol·licitants poden desenvolupar durant l’autorització 
dels espais poden contemplar la formació i la informació sota la forma 
d’assemblees, reunions, actes socials, entre altres, les quals seran prèviament 
supervisades per ladirecció del CRTT-Escola de Teixits i l’Ajuntament. 
 
Resta exclosa qualsevol activitat de caràcter xenòfob, homòfob o que impliqui 
discriminació d’altre tipus. Així mateix, no s’autoritzarà cap activitat que pugui 
ocasionar, ni que sigui potencialment, molèsties als veïns o transeünts o un 
desprestigi al nom de l’Ajuntament, de la Diputació de Barcelona o de qualsevol 
altre corporació. 
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Tercer.- Tipologia de les entitats sol·licitants de l’ús d’espais 
 
Podran utilitzar les instal·lacions dels referits espais totes les entitats de caràcter 
social/associatiu sense finalitat de lucre, així com els partits polítics o grups 
d’electors, ubicats/des en el municipi de Canet de Mar que formulin la sol·licitud 
d’acord amb el present protocol i que s’acullin als compromisos a que resten 
obligades, establertes en el Pacte Quart punt 2 d’aquest Protocol.  
 
 
Quart.- Procediment de petició i criteris d’utilització 
 
1. L’entitat interessada adreçarà la seva sol·licitud per escrit a l’Ajuntament qui 
donarà trasllat d’una còpia al CRTT-Escola de Teixits. En aquesta petició caldrà fer 
constar com a mínim: 
 
a) Dades entitats sol·licitant: nom, NIF, adreça, persona de contacte i telèfon, 
correu electrònic. 
b) Dades acte/esdeveniment: nom, data/es i horari i entitat organitzadora (si és 
diferent a la sol·licitant). 
c) Tipus d’espai a utilitzar i capacitat necessària (aula, sala, etc.). 
d) Necessitats logístiques, d’equipament i suport audiovisual. 
 
Ambdues institucions, analitzaran la disponibilitat dels espais i la finalitat per a la 
qual se sol·licita. Si ambdues parts consideren viable l’autorització d’ús dels espais, 
l’Ajuntament ho comunicarà per escrit a l’entitat sol·licitant indicant-li de forma 
precisa els espais de què disposarà, la vigència i les condicions a les que resta 
subjecta l’autorització. En cas de denegació, l’Ajuntament també serà l’encarregat 
de comunicar-ho indicant els motius. 
 
2. L’entitat sol·licitant de l’ús dels espais es compromet a: 
 
a) Respectar i fer respectar en tot cas: 
 

- L’aforament màxim dels diferents espais, sense que es puguin afegir cadires 
a la capacitat pròpia de cada sala o permetre l’estada de públic fora del pati 
de butaques. 

- L’horari d’utilització autoritzat. 
- La prohibició d’entrar begudes, menjar a les sales i/o cuinar, transformar o 

manipular aliments, excepte en els casos previstos en les condicions dels 
serveis especials. 

- La prohibició d’encendre foc en tots els espais. 
- Les normes de seguretat establertes per la Diputació de Barcelona. 

 
b) No introduir variacions en la data, en l’horari o en l’activitat autoritzada i, en tot 
cas, comunicar a la unitat o departament responsable de l’espai, les possibles 
variacions amb un mínim de 48 hores d’antelació. 
 
c) No realitzar filmacions amb finalitats comercials o sense autorització prèvia de 
la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, atenent a les taxes 
i supòsits d’exempció previstos en la normativa vigent. 
 
d) Mantenir lliures d’obstacles les vies d’evacuació i portes d’emergència. En cap 
cas es pot bloquejar, obstaculitzar o tapar les senyalitzacions d’emergència, els 
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extintors i polsadors d’alarma o els detectors d’incendis, ni qualsevol altre element 
de seguretat i prevenció. 
 
e) Vetllar per la seguretat dels treballadors propis i col·laboradors, d’acord amb la 
legislació vigent sobre prevenció de riscos laborals i concretament, vetllar per la 
correcta utilització dels equips i mesures de protecció individual, tot aplicant els 
principis d’acció preventiva descrits a l’article 15 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
riscos laborals. 
 
f) Informar per escrit a l’Ajuntament de Canet de Mar dels riscos que puguin 
generar les activitats que es desenvoluparan als espais cedits, que puguin afectar a 
la resta d’estadants i personal de serveis del centre, així com les mesures 
preventives a aplicar, segons estableix l’article 4 del RD 171/2004 pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
 
g) No malmetre les instal·lacions, els equipaments ni els béns mobles i utilitzar 
únicament els espais oberts al públic i els espais i equipaments cedits, dintre de 
l’horari autoritzat. En aquest sentit no es podrà circular per altres espais ni utilitzar-
los sense autorització. 
 
h) Encarregar-se de deixar els espais nets i endreçats, fent ús dels seus propis 
mitjans, immediatament després de la seva utilització, en el supòsit que aquest 
generi residus i brutícia excepcionals (catering, celebracions, festes populars, etc.). 
 
i) Responsabilitzar-se en la seva totalitat dels objectes i aparells propis o prestats 
pel Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil-Escola de Teixits (en 
endavant, CRTTT-Escola de Teixits) que puguin ser objecte de desperfecte o 
robatori durant la realització de l’activitat. 
 
j) Col·laborar en la vigilància dels espais i recintes que li han estat autoritzats. 
 
k) Respectar la prohibició d’enganxar cap mena d’objectes i/o pòsters a les parts 
tant interiors com exteriors del recinte, excepte en els llocs habilitats per a     fer-ho, 
que s’hauran de desenganxar una vegada hagi finalitzat l’activitat. 
 
l) Aportar els aparells per a multimèdia, audiovisuals i informàtica per al 
desenvolupament de l’activitat programada, a excepció de que tingui lloc a la sala 
d’actes que ja disposa d’equipaments permanents. Així mateix, consultarà amb 
l’Ajuntament les possibilitats d’instal·lació i/o connexió sense perjudici dels aparells 
ja instal·lats. Resta totalment prohibit la manipulació o desconnexió dels aparells 
instal·lats per a posar-hi d’altres. 
 
m) Respectar la prohibició de prestar servei de catering en qualsevol dels espais a 
l’excepció de la sala d’actes i l’aula d’informàtica. Es restringirà aquesta possibilitat 
si en la seva realització es pogués interferir en el normal desenvolupament 
d’activitats paral·leles que s’estiguin realitzant al CRTTT-Escola de Teixits. El trasllat 
o moviment de cadires i taules que es pugui realitzar als efectes seran 
responsabilitat de l’ens sol·licitant, qui les deixarà en les condicions d’ordre i neteja 
inicials. 
 
n) Respectar la prohibició de fer ús de qualsevol equipament (fax, fotocopiadora, 
material fungible, etc) de la Secretaria del CRTTT - Escola de Teixits mentre 
aquesta romangui tancada i sense cap persona al càrrec. 
 



Ref: S/Sd 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

17 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

o) Informar a les empreses subcontractades que la present normativa es fa 
extensiva a les activitats que aquestes desenvolupin com a conseqüència de la 
preparació i desenvolupament de l’acte. 
 
p) Desmuntar i retirar de l’edifici tot el material propi que hagi utilitzat, un cop 
finalitzada l’activitat que aquestes desenvolupin com a conseqüència de la 
preparació i desenvolupament de l’acte. 
 
q) Sol·licitar autorització amb antelació per a la col·locació de qualsevol element 
d’ornamentació. 
 
r) Atendre les indicacions i disposicions que li comuniqui el responsable de l’espai 
respecte a normativa i criteris de funcionament de les instal·lacions no recollides en 
la present normativa. 
 
s) D’acord amb l’establert a l’article 92.7 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques: 
 

- En el seu cas, assumir les despeses de conservació i manteniment, 
impostos i taxes i altres tributs. 

- Obtenir totes les llicències i els permisos que requereix l’ús de l’espai o 
l’activitat que s’ha de realitzar sobre aquest. 

- L’assumpció de la responsabilitat derivada de l’ocupació, amb menció, si 
s’escau de l’obligatorietat de formalitzar l’oportuna pòlissa d’assegurança, 
aval bancari o una altra garantia suficient. 

- L’acceptació de la revocació unilateral, sense dret a indemnitzacions, per 
raons d’interès públic. 

 
La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de realitzar les comprovacions 
oportunes que permetin conèixer el grau real d’utilització dels espais i la de prohibir 
les activitats que vulnerin el compliment de la present normativa. 
 
3. Formalització 
 
L’entitat sol·licitant signarà un document de compromís en el què es recull l’apartat 
quart, punt dos, així com la taxa que haurà de ser efectiva si s’escau, el model del 
qual és el que es transcriu tot seguit: 
 
“DOCUMENT DE COMPROMÍS A FORMALITZAR PER L’ENTITAT SOL·LICITANT 
D’UNA AUTORITZACIÓ D’ÚS D’ESPAIS DELS EDIFICIS CENTRAL I AUXILIAR 
DE L’ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR 
 
En (nom i cognoms). (càrrec responsable legal) de (nom de l’entitat privada sense 
finalitat de lucre), amb DNI/NIF (núm.) es compromet, durant el període 
d’autorització d’ús de l’espai, a complir i fer complir les obligacions que tot seguit es 
relacionen: 

 
(Reproducció íntegra de l’apartat quart, punt dos d’aquest protocol) 
Així mateix, i si s’escau, es compromet a abonar l’import de la taxa d’un valor de 
........... EUR. 
 
Canet de Mar, a .......................... 
 
(Signatura) 
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L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es reserva el dret a 
formalitzar la utilització d’espais mitjançant conveni per aquells casos que consideri 
excepcionals, en especial, per a la seva llarga durada, pel tipus d’activitat a dur a 
terme, i/o pel nivell de l’espai ocupat. 
 
4. Règim econòmic 
 
L’autorització d’ús serà gratuïta quan la utilització privativa no comporti una utilitat 
econòmica per a l’entitat autoritzada. 

 
Vist que en data d’avui no es considera necessari i convenient la signatura 
d’aquest conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, de conformitat 
amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Deixar sense efecte l’acord pres per la Junta de Govern Local, en 
sessió ordinària de data 13 de març de 2014, d’aprovació del conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per regular l’autorització d’ús a 
aquest Ajuntament de determinats espais de l’edifici central i de l’edifici auxiliar de 
l’Escola de Teixits de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona a tots els efectes. 
 
 
8.-RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 12 AL 16 DE GENER DE 2015 
 

Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum 

7 12/01/2015 Canvi de nom de cemenentiri 
8 12/01/2015 Estimar responsabilitat patrimonial al Sr. AJGM 
9 12/01/2015 Requerimenttreure un rostidor de pollastres al bar Sol i 

Ombra 
10 12/01/2015 Tarja disminució 
11 12/01/2015 Aprovació de manament a justificar 
12 12/01/2015 Manament de pagament a justificar 
13 12/01/2015 Incoacióexpedientstrànsit 
14 12/01/2015 Imposiciósanció persones físiques 
15 12/01/2015 Incoacióordred'ejecució Riera Gavarra, 3-5 
16 13/01/2015 Incoacióresponsabilitat patrimonial a Sra. V.V.D 
17 13/01/2015 Estimar elegaciócivisme a J. B. 
18 13/01/2015 Trapàs restaurant Riera Gavarra, 80 
19 13/01/2015 Sol·licitudsubvencionsXarxa - Àrea de 

PromocióEconòmica 
20 13/01/2015 ResoluciórecursAbellBaix , 25 cantonada Abell 26 
21 13/01/2015 Bestreta de despesesextraordinària 
22 13/01/2015 Requerimentgarantia definitiva contracte obres Odèon 
23 13/01/2015 Nova designa adbocatrecurs 291/2013 A3 
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9.- PRECS I PREGUNTES 
 
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 20.00 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 
 
 

24 13/01/2015 Contractaciódocènciacursanglès: atenció al públic 
25 14/01/2015 Baixa del bar Prop del Castell i continuïtat de la titularitat 

en nom del propietari 
26 14/01/2015 Treureterrassad'hivern el bar la Granja 
27 14/01/2015 Despesessetmanals 
28 14/01/2015 Modificaciócrèdit - incorporacióagent PL 
29 14/01/2015 AutoritzacióúsMasoveria 
30 15/01/2015 Assabentat venda de roba plaçaMacià, 4 
31 15/01/2015 Assabentatagènciad'assegurances, Rda. Dr. Anglès, 23 
32 15/01/2015 Contractacióserveimanteniment sistema contra 

incendisescola Turó del Drac 
33 15/01/2015 AprovacióprojectesDiputació 2015 
34 16/01/2015 Resolució sancionador de civisme LRF 
35 16/01/2015 Resoluciósancinador de civisme PGS 
36 16/01/2015 Resolució sancionador de civisme IDLHC 
37 16/01/2015 Resolució sancionador civisme AGE 
38 16/01/2015 Adjudicacióadquisicióvehicle policial 

mitjançantarrendamentambopció de compra 
39 16/01/2014 Adscripció en comissió de serveis a l'agent de PL Sra. 

C.G.G 


