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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 DE GENER DE 2018 

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: 17.10 hores 
Hora que acaba: 19.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 

Bernat Costas i Castilla 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  10.01.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 

l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de 
Mataró i la Fundació Eurecat, per ala Direcció i Gestió dels recursos 
especialitzats del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de 
Canet de Mar 

4) Aprovació assistències òrgans col·legiats del dia 15 de desembre de 2017 al 
15 de gener de 2018 

5) Concessió de llicència d’obres menors al senyor xx, per a la reforma interior 
d’un habitatge a la Ronda Dr. Manresa, XX 

6) Donar compte de la relació de decrets de l’1 al 7 de gener de 2018 (números 
de l’1 al 9) 

7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10.01.18 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 10 de gener de 2018 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 
 
- Sentència núm. 8/2018, de data 9 de gener de 2018, rebuda del Jutjat 

Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, en relació al Procediment 
abreujat núm. 262/2016-2, interposat per la senyora xx, contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar i FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, 
desestimant l’esmentat recurs contenciós-administratiu, per ser l’acte 
administratiu impugnat plenament ajustat a dret, sense expressa imposició de 
costes. 

 
Se’n dona compte. 
 
- Cèdula de requeriment i notificació rebuda en data 12 de gener de 2018, del 

Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Arenys de Mar, en relació al Procediment: 
Judici Verbal (deshauci per manca de pagament) 645/2017, interposat per 
VISOREN, SL, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, requerint el 
desallotjament de l’immoble llogat en el termini de deu dies, el pagament de 
la quantitat que es deu i citant a comparèixer el proper dia 22 de febrer de 
2018, a les 9.40 hores. 

 
Se’n dona compte. 
 
3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L’AJUNTAMENT DE 
MATARÓ I LA FUNDACIÓ EURECAT, PER A LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ 
DELS RECURSOS ESPECIALITZATS DEL CENTRE DE RECERCA I 
TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA TÈXTIL DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és titular de l’Escola Universitària de Teixits de 
Canet, creada al 1922 i adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya des de 
1978. El novembre de 2006 s’aprovà l’informe de desadscripció i cessament dels 
estudis universitaris de forma gradual (publicació DOGC núm. 5165, de 3-07-2008) 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar vol mantenir i impulsar l’important paper 
que ha tingut l’Escola en la vida de la ciutat i en el sector tèxtil de la seva 
comarca.  
 
Atès que l’Ajuntament de Mataró impulsa el projecte “TecnoCampusMataró” 
(“TCM”, en endavant), entitat constituïda en fundació, com a element estratègic 
de lideratge en la societat del coneixement. Mitjançant TCM, l’Ajuntament de 
Mataró vol potenciar i coordinar l’oferta universitària de la comarca, 
especialitzant-la en tres àmbits de coneixement: la indústria tèxtil, la indústria 
audiovisual i el turisme, amb les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) i 
l’excel·lència en la gestió com a eixos transversals del projecte TCM. 
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Atès que la Fundació Eurecat és una fundació resultant de la fusió per absorció de 
la Fundació Privada ASCAMM, la Fundació Privada Barcelona Digital Centre 
Tecnològic, la Fundació Privada Barcelona Media i la Fundació Privada CETEMMSA. 
La Fundació Eurecat ofereix, entre d’altres, serveis a la indústria tèxtil i sectors 
afins. 
 
Atès que el 30 de juny de 2006 es va formalitzar un protocol general de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Ajuntament de Mataró, per establir la relació entre l’Escola Universitària de Teixits 
de Canet de Mar i la Fundació “Tecnocampus” – Mataró, aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de maig de 2006 i 
aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió de 
data 14 de juny de 2006. 
 
Atès que d’aquest protocol es desprenia el compromís immediat de subscriure un 
conveni específic de col·laboració en desenvolupament del propi protocol amb la 
finalitat «d’instrumentar l’aprofitament dels recursos especialitzats que 
progressivament restin disponibles fruit de la finalització dels estudis a l’Escola de 
Canet amb l’objectiu que puguin ser destinats a les activitats de formació, recerca 
i de transferència de tecnologia que en el futur es puguin desenvolupar a Mataró i 
a Canet, en els termes dels compromisos expressats en el protocol.» 
 
Atès que el 5 d’octubre de 2007 es va subscriure un conveni específic de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar, 
l’Ajuntament de Mataró i la Fundació privada Cetemmsa, de desenvolupament del 
protocol general, per a la regulació de la destinació dels recursos especialitzats de 
l’Escola Universitària d’enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar a les 
activitats de formació i de recerca i transferència de tecnologia que es desenvolupin 
a Mataró i a Canet de Mar, respectivament. Aquest conveni va ser  aprovat pel Ple 
de la Diputació de Barcelona de 22 de febrer de 2007 i pel Ple de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en sessió de data 29 de març de 2007 i amb efectes de l’1 de 
setembre de 2006. 
 
Atès que és voluntat de totes les parts continuar amb la aquesta col·laboració. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal de Promoció 
Econòmica que es transcriu a continuació: 

 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’APROVACIÓ  DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’ 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA 
FUNDACIÓ EURECAT, PER A LA DIRECCIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS 
ESPECIALITZATS DEL CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE 
TECNOLOGIA TÈXTIL DE CANET DE MAR. 
 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 

Servei promotor:  Ajuntament de Canet de Mar - Àrea de Promoció 
Econòmica 
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Dades de contacte del servei promotor: Àrea de Promoció Econòmica  - 
Maribel Cortés Vallespí – tel. 937954625 – cortesvmr@canetdemar.cat 

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 

Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Diputació de Barcelona, 
Ajuntament de Canet de Mar, Ajuntament de Mataró i la Fundació Eurecat. 
 
 

Objecte del conveni: És objecte d’aquest conveni la promoció i l’impuls de la 
innovació i el desenvolupament del sector tèxtil,  al Maresme i a Catalunya, i amb 
aquesta finalitat es comprometen a desenvolupar projectes conjunts en els àmbits 
de la recerca, la formació i la divulgació. 
 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 

Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni 
El sector tèxtil sempre ha tingut un fort arrelament al Maresme, una comarca 
on el pes de la indústria tèxtil ha esdevingut especialment important. Al voltant 
del tèxtil han existit múltiples xarxes de col·laboració mitjançant les quals el 
sector ha estat capaç de sobreviure les diferents crisis que l’han afectat 
genèricament i específicament. La formació d’alt nivell de gestors i tècnics pel 
tèxtil, al Maresme, a Catalunya i a Espanya, pel que fa al gènere de punt, 
sempre ha estat associada a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en 
Teixits de Punt de Canet de Mar, on en els darrers deu anys ha estat el Centre 
de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar (CRTTT), com 
a alma mater de l’Escola, el que ha tornat a situar Canet en el punt de mira 
d’empresaris, administracions i ciutadans per la seva nova i actualitzada 
aportació de valor. 
Amb la signatura d’aquest conveni es pretén actualitzar la xarxa de 
col·laboració al voltant de l’actiu territorial i sectorial que esdevé l’antiga Escola 
de Teixits de Punt de Canet en favor del teixit empresarial com a expressió de 
l’aposta dels agents empresarials, polítics i socials en favor del 
desenvolupament econòmic del sector tèxtil i del territori. 
 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del 
servei promotor: L’Àrea de Promoció Economica identifica el CRTTT com un 
dels principals actius econòmics i socials del municipi, que entrellaça el passat i 
el futur industrial i que pot esdevenir un nou pol d’atracció i de generació 
d’ocupació en benefici de Canet, del Maresme i de Catalunya. 
 
Objectius d’interès comú a complir:  
L’objecte d’interès dels sotasignants és la reedició de l’acord pel qual la 
Diputació de Barcelona com a titular de l’Escola, l’Ajuntament de Canet i 
EURECAT com a direcció científica de l’Escola, fixen les línies estratègiques de 
treball del CRTTT i les activitats de formació del centre i en regulen el seu 
funcionament de cara als propers anys 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL 
CONVENI 

 
Les parts convenen adoptar i desenvolupar la prestació del següent Catàleg de 
Serveis Especialitzats: 

- Projectes de recerca i transferència de tecnologia, consistents en la 
proposta, disseny, prototipatge i validació de noves solucions industrials, 
productives i comercials. 

- Serveis d’Assessorament Tècnic, consistents en treballs de consultoria, 
de traducció tècnica i de certificació de processos industrials i productes, 
a demanda d’empreses, professionals i entitats dels sector tèxtil. 

- Formació especialitzada per al sector tèxtil, consistent en cursos, 
seminaris i activitats puntuals, d’actualització de coneixements i de 
capacitació tècnica i industrial, per a professionals del sector. 

- Orientació per professionals i alumnes incloent serveis de mediació, de 
borsa de treball i de disseny d’itineraris i transicions acadèmiques i 
professionals. 

- Oferta de recursos documentals i de consulta, de mostraris i d’espais 
d’exhibició de processos i solucions tèxtils. 

- Activitats de promoció i dinamització del sector tèxtil amb visió territorial, 
incloent trobades, jornades i la participació i impuls en xarxes 
professionals i empresarials amb participació d’entitats i administracions 
públiques. 

Les configuracions específiques d’aquest Catàleg i les seves concrecions es 
definiran mitjançant plans de treball anuals. 
 
 
 

 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 

Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar: Coia Tenas Martinez – 
Regidora de Promoció Econòmica. 
 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s: -  
La composició de la Comissió de seguiment és la següent: 
a) El/la diputat/da delegat d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de 
la Diputació de Barcelona, que exercirà les funcions de presidència de la 
Comissió. 
b) El/la gerent/a de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
c) Un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar, que exercirà les funcions 
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de secretaria. 
d) Un representant de l’Ajuntament de Mataró 
e) Un representant de la Fundació Eurecat 
f) El/la Director/a Tècnic/a del CRTTT 
g) El/la Director/a Científic/a del CRTTT 

-  

 
 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE 
ECONÒMIC: 

Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni: 
 
 

a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas:  

 
Ajuntament de Canet de Mar:  
 
Entitat/s concertant/s:  

1. En el marc del present conveni de col·laboració, i d'acord amb l'àmbit de 
recerca i transferència de tecnologia propi de la Fundació Eurecat, la 
Diputació de Barcelona i la Fundació Eurecat compartiran els espais, 
instal·lacions i edificis de l’Escola de Teixits de Canet de Mar on té la seva 
activitat el CRTTT, que es relacionen en l’Annex 2 del conveni.  

 
2. La Diputació de Barcelona és responsable de la neteja, la conservació i el 

manteniment dels espais de la seva propietat i d’ús permanent del 
CRTTT.  

 
3. La Diputació de Barcelona i la Fundació Eurecat aportaran 

respectivament la maquinària especialitzada relacionada en l’Annex 3, 
mantenint la propietat i la responsabilitat cadascuna de les parts del seu 
manteniment, de les despeses dels accessoris o peces de recanvi i de les 
reparacions que puguin ser necessàries pel seu bon funcionament, així 
com de retirar els equipaments i màquines quan es produeixi algun canvi 
de maquinària, essent a càrrec de llur propietat el seu transport.  

 
4. La Diputació de Barcelona i la Fundació Eurecat podran proposar canvis o 

substitucions dels equipaments i màquines d’ús compartit, així com la 
incorporació de nous equipaments i/o programari per a la recerca que 
alteri la relació de maquinària de l’Annex 3. Aquestes variacions 
s’acordaran i/o convalidaran cada any en el sí de la comissió de 
seguiment, qui haurà d’elevar-ho als òrgans corresponents per a la 
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formalització de les corresponents addendes al present conveni, si escau. 

 
 

b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 

 
Ajuntament de Canet de Mar: Designar un interlocutor per participar en la 
Comissió de Seguiment. 
 
Entitat/s concertant/s: Designar tècnics interlocutors per formar part de la 
Comissió de seguiment.  
Personal tècnic i auxiliar de la Diputació de Barcelona i de la Fundació 
Eurecat: 
 
1. El personal tècnic i auxiliar de la Diputació de Barcelona, adscrit al CRTTT i  
relacionat a l’Annex 1 del conveni, es destina al desenvolupament de les 
prestacions incloses al Catàleg de Serveis Especialitzats relacionades en el 
Pacte Tercer. Aquest personal mantindrà, a tots els efectes, la seva 
dependència orgànica de la Diputació de Barcelona. 
 
2. El personal de la Fundació Eurecat adscrit al CRTTT i relacionat a l’Annex 1 
del conveni, es destina al desenvolupament de les tasques incloses al Catàleg 
de Serveis Especialitzats  relacionades en el Pacte Tercer. Aquest personal 
mantindrà, a tots els efectes, la seva dependència orgànica de la Fundació 
Eurecat. 
 
 

c) Pressupost total de l’activitat:  

d) Aportació de recursos financers: 

Ajuntament de Canet de Mar: L’Ajuntament de Canet de Mar és titular dels 
contractes de subministrament d’aigua i electricitat des de la creació de 
l’Escola Universitària de Teixits de Canet a l’any 1922.  
 
Entitat/s concertant/s: La resta de subministraments continus aniran a 
càrrec de la Diputació de Barcelona. 
 

e) Impacte econòmic: La signatura d’aquest conveni no preveu una 
aportació  econòmica per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, sinó 
únicament continuar assumint els contractes de subministrament 
d’aigua i electricitat 

 
 

VI. ALTRES REQUERIMENTS: 

Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
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El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 

 
 
Vist l’informe elaborat per la Secretaria municipal, que es transcriu a continuació: 

 
Informe 111/2017 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,  
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Mataró i la fundació 
Eurecat per a la direcció i la gestió dels recursos especialitzats del 
Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de 
Mar 
 
Bernat Costas Castilla, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
amb l’expedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona,  l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Mataró i la 
fundació Eurecat per a la direcció i la gestió dels recursos especialitzats del 
Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar i en 
virtut d’allò establert a l’art. 173 del Reglament de Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre i l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris 
d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, emeto el 
següent, 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La legislació bàsica aplicable és la següent: 
 
• Articles 6, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local -LRBRL-. 

• Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic -LRJSP-. 

• Articles 61 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local -TRRL-. 

• Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya 

 
SEGON .- Consideracions jurídiques  
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Segons disposa l’art. 57 de la LRBRL, en la redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local -LRSAL-: 
 
• «1. La cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 

l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats 
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes 
que preveuen les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els 
consorcis o els convenis administratius que subscriguin. 

• De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes 
administracions es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant 
interessades, no hagin intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir 
una recíproca i constant informació. 

• 2. La subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de 
millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats 
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. (...) ". 

 
Els convenis interadministratius de cooperació constitueixen una figura de 
negociació entorn de la qual es desenvolupa una col·laboració bilateral, que 
poden incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra 
administració pública, per a l'exercici de competències pròpies o delegades 
(art. 47.2.a ) LRJSP). 
 
La capacitat de les administracions per a la celebració de convenis deriva de 
la seva pròpia personalitat jurídica, i es regeixen aquests pel principi de 
voluntarietat i lliure consentiment de les administracions que decideixen 
exercir les seves competències de comú acord, resultant exclosos de l'àmbit 
de la legislació de contractes del sector públic (art. 4.1.c) TRLCSP: Els 
convenis de col·laboració que celebri l'Administració General de l'Estat amb 
les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats 
públiques, les comunitats autònomes, les entitats locals, organismes 
autònoms i restants entitats públiques, o els que formalitzin aquests 
organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la 
consideració de contractes subjectes a aquesta Llei). 
 
D'aquesta manera, els convenis no poden tenir per objecte prestacions 
pròpies dels contractes, resultant en un altre cas plenament aplicables les 
disposicions en matèria de contractació del sector públic. 
 
En relació amb els límits dels convenis de cooperació, cal estar així mateix 
als que deriven del caràcter no disponible de la competència, de manera 
que el conveni no pot servir per alterar la distribució constitucional, 
estatutària i de la legislació bàsica de la competència. En l'esborrany de 
conveni que s'informa, la cooperació va referida a lla promoció i l’impuls de 
la innovació i el desenvolupament del sector tèxtil, al Maresme i a 
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Catalunya, i amb aquesta finalitat es comprometen a desenvolupar 
projectes conjunts en els àmbits de la recerca, la formació i la divulgació. 
 
La subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, 
eliminar duplicitats administratives, facilitar l'actuació conjunta de mitjans i 
serveis públics, contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública, i 
complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, el que ha de resultar acreditat en l'expedient. 
 
Examinat l'esborrany del Conveni Interadministratiu de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona,  l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de 
Mataró i la fundació Eurecat per a la direcció i la gestió dels recursos 
especialitzats del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de 
Canet de Mar i que consta en l'expedient, al qual s'adjunta la preceptiva 
Memòria justificativa, segons el parer de la tècnica que subscriu, aquest 
conveni hauria de complir els requisits regulats per la legislació estatal. En 
aquest sentit es comprova el següent: 
 
a) Les entitats que subscriuen el conveni es reconeixen la capacitat 

jurídica amb què actua cadascuna de les parts. 
b) Es manifesta la competència que exerceix cada Administració.  
c) Es descriu l’objecte i les actuacions que s'acorden desenvolupar, que 

consisteix en la promoció i l’impuls de la innovació i el desenvolupament 
del sector tèxtil, al Maresme i Catalunya, i amb aquesta finalitat es 
comprometen a desenvolupar projectes conjunts en els àmbits de la 
recerca, la formació i la divulgació. Regularan la direcció i la gestió dels 
recursos especialitzats del Centre de Recerca i Transferència de 
Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar (d’ara endavant, CRTTT), més enllà 
dels aspectes que es derivin d’altres activitats que es puguin 
desenvolupar, impulsades per la Gerència de Serveis d’Educació de la 
Diputació de Barcelona. 

d) El conveni no implica obligacions financeres ni compromisos de 
pagament a càrrec de l’Ajuntament, tot i que el pacte cinquè, apartat 
5.a) manifesta que l’Ajuntament de Canet de Mar és titular dels 
contractes de subministrament d’aigua i electricitat des de la creació de 
l’Escola Universitària de Teixits de Canet, l’any 1922. No es determina, 
en cap cas, la imputació pressupostària per fer front a aquestes 
possibles despeses. 

e) Es determinen els mecanismes de seguiment, vigilància i control de 
l'execució del conveni i dels compromisos de les parts. 

f) No es preveu la modificació, en conseqüència, la seva modificació 
requerirà acord unànime de les parts. 

g) Termini de vigència del conveni. Es fixa un termini de vigència des del 
dia de la seva signatura fins al 31 d’agost de 2020, si bé es determina 
que tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2016, donant compliment 
a l’article 49 h).1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 
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h) Consten en el conveni els supòsits d'extinció i la forma d'acabar les 
actuacions en curs per al supòsit d'extinció. 

i) Els òrgans i els procediments a què es sotmeten les diferències que 
puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, l’execució i/o la 
resolució del conveni seran resoltes per mutu acord de les parts en el si 
de la Comissió de Seguiment. No obstant això, en cas de persistència 
del desacord les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la 
interpretació i el compliment del conveni, que seran resoltes per acord 
d’ambdues parts i si no és possible aquest acord les parts es 
comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol 
reclamació davant la jurisdicció contenciosa administrativa que sigui 
competent a la ciutat de Barcelona. 

 
Tanmateix, el conveni proposat no preveu les conseqüències aplicables en 
cas d'incompliment del conveni ni criteris per a la determinació de les 
indemnitzacions procedents. 
 
TERCER .- Procediment a seguir  
 
En relació amb el procediment aplicable per a aprovar els convenis de 
col·laboració, l'article 57 de la LRBRL es limita a establir que: 
 
“De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes 
administracions es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant 
interessades, no hagin intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir una 
recíproca i constant informació". 
 
Elaborat el text inicial del conveni, s’emetrà informe d’Intervenció en relació 
amb els aspectes econòmics que comporti la seva subscripció, en concret,  
l’Interventor valorarà, especialment, que aquest conveni, en termes de 
eficiència econòmica, permeti una assignació més eficient dels recursos 
econòmics, en cas que la subscripció del conveni tingui repercussions 
econòmiques per a l’Entitat Local. 
 
Per la seva banda, l'article 50.1 de la LRJSP exigeix que el conveni 
s'acompanyi amb caràcter preceptiu d'una memòria justificativa on s'analitzi 
la necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el caràcter no 
contractual de l'activitat en qüestió, així com el compliment del que preveu 
aquesta Llei. L'expedient que s'informa comprèn la corresponent Memòria 
justificativa amb el contingut mínim indicat. 
 
Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts. 
Han de ser inscrits en el corresponent Registre electrònic d'òrgans de 
cooperació i de convenis (art. 144.3 LRJSP). I amb relació als subscrits per 
l'Administració General de l'Estat o algun dels seus organismes públics o 
entitats de dret públic vinculats o dependents, la seva eficàcia queda 
supeditada a la inscripció en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i 
Instruments de Cooperació del sector públic estatal, amb publicació al BOE. 
Prèviament, i amb caràcter facultatiu, es podran publicar en el Butlletí 
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Oficial de la Província de Barcelona, que correspondria a aquesta 
administració pública signant (art. 48.8 LRJSP). 
 
Finalment, d'acord amb l'article 53.1 de la LRJSP, dins dels tres mesos 
següents a la subscripció de qualsevol conveni en què els compromisos 
econòmics assumits superin els 600.000 euros, s'ha de remetre 
electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgans extern de fiscalització de 
la comunitat autònoma, segons correspongui, en els termes recollits en la 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, 
pel qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de 
Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del 
sector públic local. 
 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les 
aportacions financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels 
subjectes que subscriuen el conveni, independentment de l'aportació que 
correspongui a l'entitat local remitent de la documentació. 
 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació 
certificada comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la 
seva quantia, en aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i la instrucció relativa a la remissió 
telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels 
celebrats per les entitats del sector públic local, aprovada per Resolució de 2 
de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes.  
 
Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de 
transparència. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració  l’alcaldessa, 
de conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 1022/2017, de 28 d’agost, es 
modificà el punt dispositiu tercer del Decret de l’Alcaldia 743/2015, de 19 de 
juny, tot afegint un apartat d) a l’apartat Altres, en què s’amplia les 
matèries delegades a la Junta de Govern Local, entre d’altres amb el 
següent: “Aprovació dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar 
aquest Ajuntament tant amb entitats de dret públic com amb subjectes de 
dret privat, així com aquells convenis que instrumentin la concessió d’una 
subvenció nominativa”. 

 
CONCLUSIÓ 

 
En virtut de tot l’exposat el tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,  
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Mataró i la fundació Eurecat 
per a la direcció i la gestió dels recursos especialitzats del Centre de Recerca 
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i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar, sens perjudici d’allò 
recollit l’apartat segon d’aquest informe. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i 
llevat d’error o omissió. 
 
A Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 
 

Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Canet de Mar, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Eurecat, per a la direcció i la 
gestió dels recursos especialitzats del Centre de Recerca i Transferència de 
Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar, que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L’AJUNTAMENT DE 
MATARÓ I LA FUNDACIÓ EURECAT, PER A LA DIRECCIÓ I GESTIÓ 
DELS RECURSOS ESPECIALITZATS DEL CENTRE DE RECERCA I 
TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA TÈXTIL DE CANET DE MAR. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i 
Diputat delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, Martí Pujol i Casals, i 
facultat d'acord amb l’establert a l’apartat 4.1.4 d) de la Refosa 1/2016 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016), assistit per la secretària delegada, Beatriz Espinàs 
Vijande, en virtut de la delegació aprovada en el decret sobre Delegació de 
funcions de la Secretaria mandat 2015-2019, II. 
 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’Alcaldessa, Blanca Arbell 
i Brugarola, assistida pel  secretari de l’Ajuntament, Bernat Costas i Castilla. 
 
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, representat per l’Alcalde, David Bote Paz, assistit 
pel secretari general de l’Ajuntament, Manuel Monfort Pastor. 
 
LA FUNDACIÓ EURECAT, representada pel President, Javier Torra Balcells, 
càrrec que declara vigent i suficient a aquests efectes. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
- Que la Diputació de Barcelona és titular de l’Escola Universitària de Teixits 
de Canet, creada al 1922 i adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya 
des de 1978. El novembre de 2006 s’aprovà l’informe de desadscripció i 
cessament dels estudis universitaris de forma gradual (publicació DOGC núm. 
5165, de 3-07-2008) 
 
- Que l’Ajuntament de Canet de Mar vol mantenir i impulsar l’important 
paper que ha tingut l’Escola en la vida de la ciutat i en el sector tèxtil de la 
seva comarca.  
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- Que l’Ajuntament de Mataró impulsa el projecte “TecnoCampusMataró” 
(“TCM”, en endavant), entitat constituïda en fundació, com a element 
estratègic de lideratge en la societat del coneixement. Mitjançant TCM, 
l’Ajuntament de Mataró vol potenciar i coordinar l’oferta universitària de la 
comarca, especialitzant-la en tres àmbits de coneixement: la indústria tèxtil, 
la indústria audiovisual i el turisme, amb les tecnologies d’informació i 
comunicació (TIC) i l’excel·lència en la gestió com a eixos transversals del 
projecte TCM. 
 
- Que la Fundació Eurecat és una fundació resultant de la fusió per absorció 
de la Fundació Privada ASCAMM, la Fundació Privada Barcelona Digital 
Centre Tecnològic, la Fundació Privada Barcelona Media i la Fundació 
Privada CETEMMSA. La Fundació Eurecat ofereix, entre d’altres, serveis a la 
indústria tèxtil i sectors afins. 
 
- Que el 30 de juny de 2006 es va formalitzar un protocol general de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Ajuntament de Mataró, per establir la relació entre l’Escola Universitària de 
Teixits de Canet de Mar i la Fundació “Tecnocampus” – Mataró, aprovat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de maig 
de 2006. 
 
- Que d’aquest protocol es desprenia el compromís immediat de subscriure 
un conveni específic de col·laboració en desenvolupament del propi protocol 
amb la finalitat  «d’instrumentar l’aprofitament dels recursos especialitzats 
que progressivament restin disponibles fruit de la finalització dels estudis a 
l’Escola de Canet amb l’objectiu de què puguin ser destinats a les activitats 
de formació, recerca i de transferència de tecnologia que en el futur es 
puguin desenvolupar a Mataró i a Canet, en els termes dels compromisos 
expressats en el protocol.» 
 
- Que el 5 d’octubre de 2007 es va subscriure un conveni específic de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar, 
l’Ajuntament de Mataró i la Fundació privada Cetemmsa, de desenvolupament 
del protocol general, per a la regulació de la destinació dels recursos 
especialitzats de l’Escola Universitària d’enginyeria Tècnica en Teixits de Punt 
de Canet de Mar a les activitats de formació i de recerca i transferència de 
tecnologia que es desenvolupin a Mataró i a Canet de Mar, respectivament. 
Aquest conveni va ser  aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 22 de 
febrer de 2007 i amb efectes de l’1 de setembre de 2006 
 
- Que és voluntat de totes les parts continuar amb la aquesta col·laboració. 
 
- Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona de data ... i per acord.... (resta d’entitats) 
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Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer. – Finalitat de la col·laboració 
Els signants del present conveni fixen com a objectiu comú la promoció i 
l’impuls de la innovació i el desenvolupament del sector tèxtil,  al Maresme i a 
Catalunya, i amb aquesta finalitat es comprometen a desenvolupar projectes 
conjunts en els àmbits de la recerca, la formació i la divulgació. 
 
Segon. – Objecte del Conveni :  
1. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de 
Mataró i la Fundació Eurecat convenen en comprometre’s, mitjançant aquest 
conveni específic de col·laboració, en regular la direcció i gestió dels recursos 
especialitzats del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de 
Canet de Mar (d’ara endavant, CRTTT), més enllà dels aspectes que es derivin 
d’altres activitats que es puguin desenvolupar, impulsades per la Gerència de 
Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
 
2. Els recursos especialitzats objecte de regulació per part del present conveni 
són: 
 

a) El Catàleg de Serveis Especialitzats del CRTTT 

b) El personal tècnic i auxiliar que s’hi adscriu (Annex 1) 

c) Els espais, les instal·lacions i la maquinària especialitzada (Annex 2 i 3) 

 
Tercer. – Catàleg de Serveis Especialitzats del CRTTT 
Les parts convenen adoptar i desenvolupar la prestació del següent Catàleg de 
Serveis Especialitzats: 
 
a) Projectes de recerca i transferència de tecnologia, consistents en la 

proposta, disseny, prototipatge i validació de noves solucions industrials, 
productives i comercials. 

b) Serveis d’Assessorament Tècnic, consistents en treballs de consultoria, de 
traducció tècnica i de certificació de processos industrials i productes, a 
demanda d’empreses, professionals i entitats dels sector tèxtil. 

c) Formació especialitzada per al sector tèxtil, consistent en cursos, seminaris i 
activitats puntuals, d’actualització de coneixements i de capacitació tècnica i 
industrial, per a professionals del sector. 

d) Orientació per professionals i alumnes incloent serveis de mediació, de borsa 
de treball i de disseny d’itineraris i transicions acadèmiques i professionals. 
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e) Oferta de recursos documentals i de consulta, de mostraris i d’espais 
d’exhibició de processos i solucions tèxtils. 

f) Activitats de promoció i dinamització del sector tèxtil amb visió territorial, 
incloent trobades, jornades i la participació i impuls en xarxes professionals i 
empresarials amb participació d’entitats i administracions públiques. 

 
Les configuracions específiques d’aquest Catàleg i les seves concrecions es 
definiran mitjançant plans de treball anuals. 
 
Quart. – Personal tècnic i auxiliar de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Eurecat: 
1. El personal tècnic i auxiliar de la Diputació de Barcelona, adscrit al CRTTT i  
relacionat a l’Annex 1 d’aquest conveni, es destina al desenvolupament de les 
prestacions incloses al Catàleg de Serveis Especialitzats relacionades en el 
Pacte Tercer. Aquest personal mantindrà, a tots els efectes, la seva 
dependència orgànica de la Diputació de Barcelona. 
 
2. El personal de la Fundació Eurecat adscrit al CRTTT i relacionat a l’Annex 1 
d’aquest conveni, es destina al desenvolupament de les tasques incloses al 
Catàleg de Serveis Especialitzats  relacionades en el Pacte Tercer. Aquest 
personal mantindrà, a tots els efectes, la seva dependència orgànica de la 
Fundació Eurecat. 
 
Cinquè. – Espais, instal·lacions i maquinària  
1. En el marc del present conveni de col·laboració, i d'acord amb l'àmbit de 
recerca i transferència de tecnologia propi de la Fundació Eurecat, la Diputació 
de Barcelona i la Fundació Eurecat compartiran els espais, instal·lacions i 
edificis de l’Escola de Teixits de Canet de Mar on té la seva activitat el CRTTT, 
relacionats en l’Annex 2 d’aquest conveni.  
 
2. La Diputació de Barcelona és responsable de la neteja, la conservació i el 
manteniment dels espais de la seva propietat i d’ús permanent del CRTTT.  
 
3. La Diputació de Barcelona i la Fundació Eurecat aportaran respectivament la 
maquinària especialitzada relacionada en l’Annex 3, mantenint la propietat i la 
responsabilitat cadascuna de les parts del seu manteniment, de les despeses 
dels accessoris o peces de recanvi i de les reparacions que puguin ser 
necessàries pel seu bon funcionament, així com de retirar els equipaments i 
màquines quan es produeixi algun canvi de maquinària, essent a càrrec de llur 
propietat el seu transport.  
 
4. La Diputació de Barcelona i la Fundació Eurecat podran proposar canvis o 
substitucions dels equipaments i màquines d’ús compartit, així com la 
incorporació de nous equipaments i/o programari per a la recerca que alteri la 
relació de maquinària de l’Annex 3. Aquestes variacions s’acordaran i/o 
convalidaran cada any en el sí de la comissió de seguiment, qui haurà 
d’elevar-ho als òrgans corresponents per a la formalització de les 
corresponents addendes al present conveni, si escau. 
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5. El règim de l’ús compartit haurà de contemplar el que tot seguit s’estableix 
:  
 

- Subministraments continus:  
L’Ajuntament de Canet de Mar és titular dels contractes de subministrament 
d’aigua i electricitat des de la creació de l’Escola Universitària de Teixits de 
Canet, l’any 1922. 
 
La resta de subministraments continus aniran a càrrec de la Diputació de 
Barcelona. 
 

- Pla d’autoprotecció del recinte: 
La Diputació de Barcelona resta obligada a disposar d’un Pla d’Emergència del 
recinte i dels edificis, de mantenir-lo i revisar-lo. 
 
La Diputació de Barcelona i la Fundació Eurecat tenen el deure de coordinar-se 
i cooperar respecte aquest Pla. 
 

- Coordinació d’activitats empresarials: 
 
S’estableix un procediment de coordinació en aspectes de prevenció de riscos 
laborals en projectes de col·laboració mútua, que és d’aplicació en referència a 
la prevenció de riscos laborals en el present conveni, i que s’adjunta com 
Annex 4. 
 

- Responsabilitat i assegurances: 
La Diputació de Barcelona i el seu personal seran responsables dels danys i 
perjudicis ocasionals a tercers, així com en els béns i els espais utilitzats, 
sempre que hi hagi causa unilateral imputable al funcionament i/o a les 
activitats que s’hi desenvolupin objecte d’aquest  conveni. Així mateix, 
aquesta previsió s’aplicarà, pel mateix supòsit, a la  Fundació Eurecat i al seu 
personal.     
 
Si la causa fos compartida, la responsabilitat de la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Eurecat es repartirà solidàriament. 
 
Així mateix, amb la finalitat establerta en el present conveni, cadascuna de les 
parts ha de contractar o ha d’incloure en les seves pòlisses d’assegurança de 
responsabilitat civil i de danys materials, les activitats, la maquinària, 
equipaments i espais de la seva propietat, per tal de cobrir els danys que per 
determinades causes es puguin produir. 
 
Les indemnitzacions que es produeixin com a conseqüència de l’anteriorment 
esmentat es destinaran a reparar els danys causats o a fer front a qualsevol 
responsabilitat derivada dels riscos coberts. 
 
En el cas que la Diputació s’hagi de fer càrrec de possibles danys o perjudicis, i 
l’altra part en sigui la responsable, aquesta haurà de rescabalar el seu import 
a la Diputació, sens perjudici de que pugui reclamar aquest import als 
causants directes dels danys. 
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- Seguretat i custòdia dels espais: 
 
La Diputació de Barcelona és responsable de la custòdia i seguretat dels espais 
i  instal·lacions i maquinària del CRTTT.  
 
6. La Diputació de Barcelona i la Fundació Eurecat podran proposar canvis o 
substitucions dels equipaments i màquines del parc informàtic d’ús compartit, 
així com la incorporació de nous equipaments i/o programari per a la recerca 
que alteri la relació del mateix (Annex 3). Aquestes variacions s’acordaran i/o 
convalidaran cada any en el sí de la comissió de seguiment, qui haurà 
d’elevar-ho als òrgans corresponents per a la formalització de les 
corresponents addendes al present conveni, si escau. 
 
El parc informàtic i els sistemes d’informació i de telecomunicacions del CRTTT 
que actualment són titularitat de la Diputació de Barcelona romandran en 
aquesta situació, i els serveis tècnics especialitzats de la Diputació 
n’efectuaran el manteniment de llurs funcionalitats, amb l’excepció dels 
sistemes d’informació i de telecomunicacions aportats per la Fundació Eurecat. 
 
Sisè. – Compromisos econòmics de les parts 
La Diputació de Barcelona es farà càrrec de les despeses del seu personal i 
dels costos de manteniment i conservació dels edificis, instal·lacions i 
maquinària de la seva propietat. També es fa càrrec dels costos derivats de la 
custòdia i seguretat dels espais, instal·lacions i maquinaria del CRTTT 
 
La Fundació Eurecat es farà càrrec de  les  despeses del seu personal  i dels 
costos de manteniment i assegurança de la maquinària de la seva propietat.  
 
Setè. – Ingressos 
Els informes, dictàmens, assessoraments i serveis d’aprofitament particular 
del Catàleg de Serveis Especialitzats on es requereixi la signatura facultativa 
del personal adscrit de la Diputació de Barcelona seran en benefici de la 
Diputació de Barcelona i es regiran per l’Ordenança de Taxes i Preus Públics de 
la Diputació de Barcelona vigent. 
 
La resta de tasques de formació, recerca i transferència de tecnologia tèxtil 
que s’efectuïn a les instal·lacions del CRTTT i no estiguin incloses en el 
paràgraf anterior, seran gestionades i facturades directament per la Fundació 
Eurecat i seran en benefici seu. 
 
Vuitè. – Direcció tècnica i científica 
1. Per al correcte desenvolupament d’aquest conveni, el CRTTT s’organitzarà 
en base a una doble direcció: tècnica i científica. 
 
2. Correspondrà a la Direcció Tècnica del CRTTT: 
a) Seguir les directrius de la Gerència de Serveis d’Educació per dur a terme 
l’activitat que es deriva d’aquestes funcions. 
b) Vetllar per la correcta utilització de les instal·lacions i l’equipament del 
CRTTT, coordinar les cessions d’espais i els usos del recinte i, en especial, 
garantint la compatibilitat d’usos i ocupacions del CRTTT d’acord amb les 
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previsions establertes als convenis i acords vigents amb institucions públiques 
i amb particulars. 
c) Gestionar el personal tècnic i auxiliar de la Diputació de Barcelona adscrit a 
l’execució d’aquest conveni. 
d) Participar en la programació d’activitats i en l’organització de les tasques 
que es deriven dels plans anuals de treball i del Catàleg de Serveis 
Especialitzats. 
e) Participar en la representació del CRTTT davant les administracions 
públiques, les empreses i les entitats del sector tèxtil, i donar comptes a la 
Gerència de Serveis d’Educació d’aquesta participació. 
 
3. Correspondrà a la Direcció Científica del CRTTT: 
a) Articular les línies de recerca i assessorament especialitzat. 
b) Elaborar la prospecció de mercats i necessitats del sector tèxtil. 
c) Gestionar el personal de la Fundació Eurecat adscrit al present conveni.  
d) Participar en la programació d’activitats i en l’organització de les tasques 
que es deriven dels plans anuals de treball i del Catàleg de Serveis 
Especialitzats. 
 
4. El/la Director/a Tècnic/a del CRTTT serà nomenat per la Diputació de 
Barcelona d’entre el seu personal. 
 
5. El/la Director/a Científic/a del CRTTT serà nomenat per la Fundació Eurecat 
d’entre el seu personal. 
 
Novè. – Consell de Direcció 
1. Per garantir la correcta direcció operativa del CRTTT, s’estableix un Consell 
de Direcció format per les persones que desenvolupin les funcions de la 
direcció tècnica i de la direcció científica,  que podran ser assistides per part 
del personal adscrit a aquest Conveni, en funció de les seves necessitats.  
 
2. Les reunions del Consell de Direcció es celebraran amb un periodicitat 
mensual, a les instal·lacions del CRTTT amb el següent contingut mínim: 
a) Valoració de noves demandes i peticions d’assistència. 
b) Seguiment d’assistències, recerques i formacions en curs o que es 
finalitzen. 
c) Execució de la resta de previsions previstes en els plans de treball anuals 
 
Desè. – Comissió permanent 
1. Es crea una Comissió permanent formada per: 
a) El gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, que exercirà 
les funcions de la presidència de la Comissió. 
b) Un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar, que exercirà les funcions 
de secretaria. 
c) El Director Tècnic del CRTTT 
d) El Director Científic del CRTTT 
 
2. Les funcions de la Comissió de permanent són, amb caràcter bàsic i de 
garantia per a l’execució del conveni, les següents: 
a)  Redactar la proposta de pla anual. 
b)  Fer el seguiment periòdic durant l’execució del pla anual aprovat. 
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c) Proposar a la Comissió de seguiment l’aprovació de les aportacions 
econòmiques puntuals per al desenvolupament de les previsions establertes 
en aquest conveni. 
c) Redactar la proposta de memòria econòmica i d’activitats anual. 
 
3. La periodicitat  mínima de la celebració de les sessions ordinàries de la 
Comissió permanent és d’una vegada al semestre. 
 
Onzè.- Comissió de seguiment 
1. Les funcions de la Comissió de seguiment són, amb caràcter bàsic i de 
garantia per a l’execució del conveni, les següents: 
a)  Aprovar el pla anual, a proposta de la Comissió permanent. 
b)  Fer el seguiment del pla anual aprovat. 
c) Aprovar les aportacions econòmiques puntuals per al desenvolupament de 
les previsions establertes en aquest conveni. 
Aquesta aprovació no serà efectiva fins a la corresponent aprovació per part 
de l’òrgan competent en el si de cada una de les parts d’aquest conveni.  
d) Aprovar la memòria econòmica i d’activitats anuals. 
e) Vetllar pel correcte compliment, execució i interpretació de les previsions 
establertes en aquest conveni.  
 
2. La composició de la Comissió de seguiment és la següent: 
a) El/la diputat/da delegat d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports 
de la Diputació de Barcelona, que exercirà les funcions de presidència de la 
Comissió. 
b) El/la gerent/a de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
c) Un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar, que exercirà les funcions 
de secretaria. 
d) Un representant de l’Ajuntament de Mataró 
e) Un representant de la Fundació Eurecat 
f) El/la Director/a Tècnic/a del CRTTT 
g) El/la Director/a Científic/a del CRTTT 
 
3. Per tal de garantir la continuïtat dels treballs de la Comissió de seguiment i 
la consecució de les seves finalitats, cada part del conveni designarà, a més 
dels respectius representants titulars, les persones que hagin de substituir-les 
en cas d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. 
 
4. La periodicitat mínima de la celebració de les sessions ordinàries de 
laComissió de seguiment és d’una vegada a l’any. 
 
5. El Pla Anual ha de ser aprovat (o elevar la proposta per a l’aprovació dels 
òrgans competents corresponents, si escau) per la Comissió de seguiment 
abans del dia 1 de desembre de l’any anterior a la seva execució, prèvia 
presentació de la proposta per part de  la Comissió permanent. 
 
Dotzè. – Vigència 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins el 31 d’agost de 
2020, i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2016, podent-se prorrogar 
fins a quatre anys més, previ acord exprés de totes les parts manifestada dos 
mesos abans de la seva finalització. 
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Qualsevol de les parts podrà denunciar el present conveni abans que finalitzi la 
seva vigència, notificant-ho de manera fefaent a les altres parts amb una 
antelació mínima de sis mesos. 
 
Tretzè. – Extinció del conveni 
El conveni s’extingirà, a més de per l'expiració del seu termini de vigència, 
per alguna de les causes següents :   
a) La denúncia. 
b) L’incompliment per part de qualsevulla de les entitats intervinents.  
c) La desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives.  
d) L’afectació de la causa del conveni per raons de força major. 
e) La desaparició de la personalitat jurídica pròpia d’alguna de les entitats 
intervinents. 
f) Les disposicions legals que alterin substancialment el marc normatiu 
sectorial que regeix el conveni. 
g) Les demés causes específiques de fet que contradiguin de manera 
irreversible la garantia de la bona execució del conveni en funció del seu 
objecte. 
 
Catorzè. – Senyalització i imatge corporativa 
1. En l’accés a les instal·lacions hi figuraran els noms següents: “Centre de 
Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits. Canet de 
Mar”, amb el logotip de la Diputació de Barcelona 
 
2. Per a la implementació de les previsions en aquest aspecte es seguiran les 
instruccions i models aportats per la pròpia Diputació de Barcelona. 
 
Quinzè. – Protecció de dades personals 
Les parts, com a Responsables del Tractament, s’obliguen al compliment de 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el reglament de desplegament de la LOPD, així com del Reglament 
europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades, en tots els 
tractaments de dades personals realitzats a l’empara d’aquest conveni. 
Hauran de complir amb totes les obligacions que aquesta normativa els 
imposi, incloent-hi les de garantir la seguretat, confidencialitat i integritat 
de la informació així com els drets de les persones interessades, informant-
los de les cessions necessàries per a la correcta gestió del present conveni. 
 
Setzè. – Règim jurídic aplicable i jurisdicció competent 
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les controvèrsies que es puguin 
plantejar en relació amb la interpretació, modificació, execució i/o resolució 
del Conveni seran resoltes per mutu acord de les parts en el si de la 
Comissió de Seguiment. No obstant això, en cas de persistència del 
desacord les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i l’acompliment 
d’aquest conveni seran resoltes per acord d’ambdues parts i si no fos 
possible aquest acord, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació 
abans d’iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa que sigui competent a la ciutat de Barcelona.” 
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En tot allò no previst en el present Conveni, s’aplicarà l’establert a la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de l’ordenament 
de règim local aplicable, particularment la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
2015, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 

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. 
1022/2017, de 28 d’agost, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Promoció Econòmica i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Eurecat, per a 
la direcció i la gestió dels recursos especialitzats del Centre de Recerca i 
Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar, que es transcriu en el cos 
d’aquest acord. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a tots els efectes, i 
a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
4.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL 15 

DESEMBRE 2017 FINS AL 14 GENER 2018 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet 
Rovira, la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez 
i el Sr. Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 20 i 27 de desembre de 2017 i 10 de gener de 2018, segons les quals hi 
han assistit el Sr. Lluís Llovet Bayer, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia 
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Tamayo Mata i el Sr. Josep M. Masvidal Serra. Vista l’acta de la sessió ordinària 
celebrada per la Junta de Govern Local del dia 03 de gener de 2018 segons la 
qual hi ha assistit la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia Tamayo Mata i el Sr. 
Josep M. Masvidal Serra. 
 
Vista l’acta del Ple extraordinari del dia 19 de desembre de 2017, segons la qual 
hi ha assistit la Sra. Esther Agulló Renau, el Sr. Laureà Gregori Fraxedas, el Sr. 
Marc Jiménez Torres, el Sr. Lluís Llovet Bayer, el Sr. Angel Lopez Solà, el Sr. 
Jesús Marin Hernández, el Sr. Josep Maria Masvidal Serra, el Sr. Antoni Romero 
Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Cristina Soler Vílchez i la Sra. Sílvia 
Tamayo Mata.  
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Assessora. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia i de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
corresponent al període comprès entre 15 de desembre de 2017 fins al 14 de 
gener de 2018, amb el següent detall: 
 
Cognoms i Nom Import 
Llovet i Bayer, Lluís 1.289,41 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.657,74 € 
Serra Lerga, Raquel 1.657,74 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.657,74 € 
Marin Hernández, Jesús 184,42 € 
Gregori Fraxedas, Laureà 184,42 € 
López Solà, Laureà 184,42 € 
Agulló Renau, Esther 184,42 € 
Romero Carbonell, Antoni 184,42 € 
Soler Vilchez, Cristina 184,42 € 
Jiménez Torres, Marc 184,42 € 
TOTAL 7.553,57 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 7.553,57 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300. 
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TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en els articles 47 a 49 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del 
mateix article.  
 
5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. xx, PER A LA 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE A LA RONDA DOCTOR MANRESA, 
XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Xx, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reforma interior d’un habitatge a la Rda. Dr. Manresa, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 22 de desembre de 2017, 
el contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la reforma interior de 
l’habitatge situat a la Ronda Dr. Manresa, XX, s’ha presentat un annex on es 
justifica la superfícies construïdes tant del conjunt de l’habitatge com de la 
reforma proposada. En aquest sentit, d’acord amb la nova documentació 
presentada, el pressupost de referència que resulta d’aplicar els mòduls definits a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, 
és de 34.688,58 €. 
 
Per tot l’esmentat, donat que les obres esmentades s’ajusten a les previsions de 
la normativa urbanística vigent, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de 
llicència d’obres  menors amb les següents condicions: 
 

• No es reduiran les condicions d’habitabilitat existents. 
 

• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà incloure aquest concepte específicament a l’assumeix del 
tècnic. 
 

• Caldrà fer les liquidacions complementaries corresponents, d’acord amb el 
pressupost obtingut d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’ordenança 
fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres.  

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 10 de gener de 2018, el contingut del 
qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 22/12/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 17/11/2017 RE7210 pel senyor xx, per a la reforma interior de l’habitatge 
situat a la Ronda Doctor Manresa, XX, s’emet el següent 
 

INFORME 
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Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per 
a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa la taxa, consta acreditat a l’expedient que en data 
17/11/2017 s’ha efectuat una autoliquidació per import de 168,21€, corresponent 
a les taxes urbanístiques de tramitació, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
“Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme” article 6.1.1: 
 

Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), consta 
acreditat a l’expedient que es va efectuar una autoliquidació provisional del 4% 
del pressupost de referència, sobre un pressupost de referència de 30.700,00 €. 
No obstant, i  segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 
data 22/12/2017, el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els 
mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost 
sobre construccions, és de 34.688,58 €. Consta acreditat a l’expedient que en 
data 08/01/2017 s’ha efectuat la liquidació complementària que completa l’import 
total d’aquest impost, d’acord amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
34.688,58 € 4%  1.387,54 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que han estat dipositades les garanties pels valors 
urbanístics en risc i per residus de la construcció, d’acord amb els càlculs 
següents: 
 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 693,77 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t      6t   150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha 
declarat per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
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“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. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de 
data 22/12/2017.” 
 
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 dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xx, per a la reforma interior de 
l’habitatge situat a la Rda. Dr. Manresa, XX, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

• No es reduiran les condicions d’habitabilitat existents. 
 

• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà incloure aquest concepte específicament a l’assumeix del 
tècnic. 
 

• Caldrà fer les liquidacions complementaries corresponents, d’acord amb el 
pressupost obtingut d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’ordenança 
fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres.  

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil tres-cents-vuitanta-set euros amb cinquanta-
quatre cèntims d’euro (1.387,54€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-
seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de sis-cents noranta-tres euros amb setanta-set 
cèntims d’euro (693,77€) i la fiança de residus de construcció per import de cent 
cinquanta euros (150,00€) .Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les 
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obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor 
autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, 
ho haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb 
el que disposen les ordenances fiscals vigents.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
 
6.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DE L’1 AL 7 DE 
DESEMBRE DE 2017 (NÚMEROS DE L’1 AL 9) 
 

Num. Decret Data Títol 

DE0001/2018 02/01/2018 Assabentat transmissió titularitat càmping 
COSTA DORADA 

DE0002/2018 02/01/2018 Resposta recurs Sr. xx 

DE0003/2018 02/01/2018 Nomenament tresorera accidental 

DE0004/2018 03/01/2018 APROVACIÓ PAGAMENTS VARIS A DATA 2-
01-2018 

DE0005/2018 04/01/2018 APROVACIÓ PAGAMENT CERTIFICACIONS 
VARIES 

DE0006/2018 04/01/2018 Designa advocats procediment impugnació 
sancions 508/2017-R 

DE0007/2018 05/01/2018 Alta Registre Municipal Entitats - ASSOCIACIO 
CULTURAL ORGUE DE CANET 

DE0008/2018 05/01/2018 Correcció errada material Decret 1569/17 

DE0009/2018 05/01/2018 MANAMENT A JUSTIFICAR - TEATRE DE 
GENER 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
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6.1. 
CLUSION_PLANTILLA] 
7.- PUNTS D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
NCLUSION 
7.1.- CONVOCATÒRIA DEL PREMIS A LES COMPARSES DE LA RUA DE 
CARNAVAL 2018. 

La convocatòria dels Premis per a les comparses de la rua de carnaval és un 
projecte que forma part de les actuacions programades durant la setmana del 
carnaval al municipi. 
 
La Regidoria de Festes és el líder d’aquest projecte i proposa les bases 
reguladores d’aquests premis adreçats a totes les comparses participants a la rua 
de carnaval d’enguany. Es destinaran 4.000€ per a la totalitat  dels premis. La 
proposta de bases s’annexa a la present proposta d’acord.  
 
Atès que al pressupost municipal hi ha l’existència de crèdit per fer front a les 
despeses que es deriven de la convocatòria d’aquest premi de comparses i que 
s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent amb el número següent: RC-052 
Premis Rua de Carnaval 2018. 
 
Per tot el que s’exposa es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases i la convocatòria del Premi a Comparses de la Rua 
de Carnaval 2018 amb les bases recollides de forma annexa.  
 
SEGON.- Publicar al tauler d’edictes municipal i fer difusió d’aquest premi als 
col·lectius i persones del municipi que es cregui convenient, com entitats, i altres 
col·lectius.   
 
TERCER.- Autoritzar la despesa de 4.000€ de premis en metàl·lic amb càrrec a la 
partida 32 33800 48500 i amb la retenció de crèdit núm. 052.  
 
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquest 
Ajuntament. 
 

ANNEX. BASES QUE REGEIXEN ELS PREMIS A LES COMPARSES DE LA RUA 
DE CARNAVAL 2018 

 

1.INSCRIPCIÓ. 
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Les comparses s’hauran d’inscriure al Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora, tel.93 
795 46 25, abans del dia 6 de febrer (matins de 9 a 2h – tardes de 5 a 8h) i 
presentar una relació dels noms, cognoms i DNI de totes les persones que hi 
formaran part. 
El vehicle tractor haurà d’estar en perfecte estat d’ús i el sistema d’enganxament 
haurà d’estar homologat, hagi passat l’ITV i disposi d’assegurança obligatòria dels 
vehicles a motor.   
S’haurà de presentar la documentació oportuna a la hora de fer les inscripcions. 
 
 
2.PARTICIPACIÓ. 
1. Hi poden participar tant comparses locals, com no locals. 
2. Per poder participar, les comparses hauran de tenir un mínim de 10 
participants. 
3. La concentració de la Rua serà al capdamunt de l’Av. Dr. Marià Serra a les 6 de 
la tarda i la sortida serà a 2/4 de 7. 
El grup que es presenti amb un retard de més de cinc minuts, serà penalitzat 
amb un punt en la classificació. I així successivament, cada cinc minuts. 
4. L’ordre de les comparses a la Rua es determinarà en el sorteig que es farà el 
dijous dia 8 de febrer a les 8 del vespre a la Masoveria de Vil·la Flora. 
Hi haurà d’assistir un representant de cada comparsa. Tot seguit es farà la 
xerrada informativa de les normes de seguretat que s’hauran de seguir durant la 
Rua. 
5. Cada comparsa haurà de portar en un lloc ben visible el número d’ordre que li 
haurà tocat en el sorteig. El responsable de cada comparsa haurà d’anar 
identificat amb un braçalet de color vermell i haurà d’atendre les instruccions dels 
organitzadors i de la policia local.  
7. Les comparses hauran de realitzar els seus balls de lluïment durant el trajecte, 
sense aturar la seva marxa. El jurat serà itinerant durant la Rua. 
 
3.PREMIS. 
Es destinaran 4.000€ per a la totalitat dels premis, repartits de la següent 
manera:  

 
GRUP 1:Comparses locals amb un total de 3.420€ 
 
Categories: 
A: de 10 a 30 participants 
1r premi 220€ 2n premi 200€ 3r premi 190€ 4rt premi 180€ 5è premi 150€ 
 
B: de 31 a 50 participants  
1r premi 250€ 2n premi 220€ 3r premi 200€ 4rt premi 180€ 5è premi 150€ 
 
C: de 51 a 70 participants 
1r premi 270€ 2n premi 240€ 3r premi 210€ 
 
D: més de 70 participants 
1r premi 290€ 2n premi 250€ 3r premi 220€ 
 
GRUP 2: Comparses No locals amb un total de 580€ 
 
Categories: 
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A: de 10 a 20 participants 1 premi de 150€ 
B: de 21 a 50 participants 1 premi de 180€ 
C: més de 50 participants 1 premi de 250€ 
 
Es lliuraran trofeus a la millor comparsa local, millor carrossa local, millor 
comparsa No local i millor carrossa No local, el mateix dia, en el decurs del ball. 
La concessió serà atorgada pel jurat i el veredicte serà inapel·lable.  
 
 
4.NORMES DE SEGURETAT. 
1. És obligatori que cada carrossa o vehicle participant porti un extintor en 
vigència, hagi passat l’ITV i disposi d’assegurança obligatòria dels vehicles a 
motor. 
2. El vehicle tractor haurà d’estar en perfecte estat d’ús i el sistema 
d’enganxament haurà d’estar homologat. 
S’haurà de presentar la documentació oportuna a la hora de fer les inscripcions. 
3. Els generadors de corrent hauran d’estar situats en un lloc visible i accessible. 
No es pot transportar en cap cas combustible a les carrosses ni realitzar tasques 
d’avituallament durant el recorregut. 
4. Els eixos de les carrosses hauran d’estar situats en un lloc visible. La comparsa 
haurà de disposar de persones voluntàries a peu que garanteixin que no s’apropi 
ningú a la carrossa ni a la part del davant del vehicle tractor. 
5. La velocitat de la Rua/Cercavila vindrà marcada per la primera comparsa i la 
rests s’hauran d’adaptar a aquesta. 
S’ha de mantenir la cercavila compactada (respectant una distància de seguretat 
en tot el recorregut). 
6. Les mides de les carrosses han de permetre el seu pas per tot el recorregut. 
L’alçada màxima serà de 4 metres (atenció especial a la cruïlla de les rieres 
Buscarons i riera Gavarra). 
 
5.RECORREGUT. 
La Rua tindrà lloc a Canet de Mar, el dissabte dia 10 de febrer, a partir de 2/4 de 
7 de la tarda. La concentració de les comparses es farà al capdamunt de  l’Av. Dr. 
Marià Serra, a les 6 de la tarda.  
 
La cercavila passarà per l’Av. Dr. Marià Serra, riera del Pinar, riera Buscarons i 
riera Gavarra fins a la rotonda de l’Av. General Moragues. A partir d’aquí, es 
recomana a totes les comparses que apaguin la música i retirin les carrosses 
seguint les indicacions de la policia local.  
 
6.JURAT. 
El jurat estarà format per un representant de cada comparsa, que haurà de estar 
present a les 6 de la tarda, el dia de la Rua, al lloc de concentració i d’inici, per 
recollir els fulls de puntuació i les indicacions oportunes. 
La presidència del jurat l’ocuparà un membre o representant de la Comissió de 
Carnaval. 
El jurat serà itinerant durant tota la Rua. 
El seu veredicte serà inapel·lable. 
 
7.ALTRES CONSIDERACIONS. 
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El tema de les disfresses serà completament lliure. La comissió de Carnaval es 
reserva el dret d’admissió de les comparses i dels grups sense un mínim de 
qualitat. 
La millor comparsa local tindrà la opció de col·laborar en l’organització de l’arribo 
de l’any següent. 
Els llocs assolits, les classificacions i les puntuacions atorgades a cada comparsa 
es podran consultar a la regidoria de Festes. Edifici Vil·la Flora, de dilluns a 
divendres , de 9 a 14 h.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
 
7.2.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al 
camp de futbol municipal, de conformitat amb el plec clàusules administratives 
que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es 
va resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió demanial 
de l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal 
a la senyora xx, pel preu anual de 3.660,00 €, és a dir, 305,00 € al mes, 
pagadors entre els dies 1 i 7 de cada mes (actualitzable anualment segons IPC) i 
d’acord amb les consideracions contingudes en l’informe tècnic, havent-se 
ratificat aquest decret per la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de 
setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa de 
domini públic adjudicada a la Sra. xx. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de novembre de 2011 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 109,80 euros, import 
equivalent a l’augment del 3% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període 
anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.769,80 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2012 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 131,94 euros, import 
equivalent a l’augment del 3,5% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.901,74 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2013 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 3,90 euros, import equivalent a la 
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disminució del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.897,84 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2014 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 3,89 euros, import equivalent a la 
disminució del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.893,95 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de gener de 2016 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 27,26 euros, import equivalent a la 
disminució del 0,7% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.866,69 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de desembre de 2016 va 
incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal en 27,07 €, import equivalent a 
l’increment del 0,7 % que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, 
tot fixant el cànon anual en 3.893,76 €. 
 
Atès que en la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat en 
un import equivalent a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC 
en el mes d’octubre és d’un 1,6%. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon mensual per a 
l’explotació del servei de bar del camp de futbol municipal és de 5,19 euros, de 
conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Esports, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.-  Incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 62,28 €, import 
equivalent a l’augment del 1,6% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 3.956,06 euros com a cànon anual per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal des del mes d’octubre del 2017 fins 
a l’octubre del 2018, cànon que la concessionària haurà de satisfer en quotes 
mensuals de 329,67 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels 
mesos d’octubre, novembre i desembre per un import total de 15,57 €, en 
concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum estatal 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a octubre de 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
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7.3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/02/03/2018 de data 17 de gener de 
2018 per import de 2.238,87 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost prorrogat de 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/03/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/02-03/2018 

 

data: 17-01-18  
      

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

001 xxx Lloguer 360,00€ El mateix                                 

002 xx Tractament desintoxicació 100,00€ OBINSO                                    

003 xxx Despeses arranjament 238,17€ Ajuntament Canet de Mar           

004 xxx Despeses sanitàries 158,00€ Calella Dental, S.L                      

005 xxx Lloguer 450,00€ La mateixa                                 

006 xxx Subministraments-Llum 142,00€ ENDESA, ENERGIA XXI   S.L.U   
007 xxx Despeses Sanitàries 325,00€ Dr. FIC                                     

008 xxx Allotjament urgències   275€ Hostal La Playa                         

009 xxx Tract. psicopedagogic   190,00€ Logopedia MCA                               
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Total    2.238,87€   
      

      
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost prorrogat de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
 
8.- 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 19.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
El secretari      L’alcaldessa 
Bernat Costas i Castilla    Blanca Arbell Brugarola  
 


