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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
27 DE JULIOL DE 2005 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraxedas 
Francesc Martín Casares 

 
S’EXCUSA D’ASSISTIR-HI 

 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació  dels  convenis  a  subscriure  amb  Fecsa  Endesa  amb  relació  al 

polígon industrial 
3)  Acceptació de la cessió en propietat de 12 bancs i 15 papereres per part de la 

Diputació de Barcelona 
4)  Aprovació relació de despeses 
5)  Aprovació retenció de crèdits 
6)  Aprovació serveis extraordinaris mes de juliol 
7)  Aprovació del conveni per a la inserció professional d’alumnes de l’escola taller 

amb Mapfre seguros generales 
8)  Aprovació de l’ocupació de la via pública segon trimestre 2005 
9)  Aprovació de l’assistència de l’Ajuntament de Canet de Mar a la fira de Calella 
10) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 20 de 
juliol de 2005 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ DELS CONVENIS A SUBSCRIURE AMB FECSA ENDESA AMB 
RELACIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL 

 
Atès que actualment s’estan executant les obres d’urbanització del sector U-7, -zona 
industrial- en el qual es va contemplar la instal·lació de tres construccions destinades a 
estacions transformadores per al subministrament d’energia elèctrica a tot el sector, 
dues d’aquestes estacions es troben en un espai qualificat de zona verda del sector i 
la tercera es troba en un espai privat. 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2005 va aprovar l’esborrany 
de conveni a subscriure entre la companyia Endesa Distribució elèctrica SL amb 
l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  per  la  cessió  dels  terrenys  necessaris  per  a  la 
instal·lació  de  dues  estacions  transformadores  al  sector  U-7  –zona  industrial-  i 
ubicades a la zona verda del sector d’acord amb el plànol adjunt, i espais públics 
necessaris  pel  soterrament  de  les  línies  de  distribució  i  interconnexió  entre  les 
estacions transformadores. 

 
Atès que per poder fer aquest subministrament elèctric cal que l’Ajuntament de Canet 
de Mar cedeixi les instal·lacions necessàries a l’empresa Fecsa Endesa perquè pugui 
incorporar-les a la seva xarxa de distribució. 

 
Atès que la corporació municipal ha de constituir servitud de pas aeri o subterrani a 
favor de l’empresa Fecsa Endesa per al servei d’energia elèctrica, sobre els terrenys 
de la seva propietat. 

 
Vist l’informe de l’enginyer municipal, el qual es transcriu a continuació: 

 
“Vicenç Puig i Perpinyà, enginyer tècnic industrial, havent estat requerit per aquest Ajuntament 
per emetre informe en relació al document de cessió de referència presentat per Endesa 
Distribución Eléctrica, SL, d’acord amb el que s’exposa en l’article 45 apartat 6 del reial decret 
1955/2000 

 
S’informa FAVORABLEMENT el contingut del document.” 

 
Vist l’informe del director de les obres d’urbanització del sector U7 “Industrial”, el qual 
es transcriu a continuació: 

 
“INFORME que emet en Jordi San Millan i Filbà, enginyer de camins, col·legiat núm. 8857, com 
a director de les obres d’Urbanistzació del sector U7 “Industrial”, en relació al “Document de 
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cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELECTRICA SL”. 

 
1.   El document aportat per ENDESA , per tal que sigui signat per ambdues parts, exposa 

els termes en què s’efectua la cessió de les instal·lacions, adjunta els plànols d’obra 
elèctrica del polígon i relaciona els amidaments més importants d’aquesta obra. 

2.   Quant als plànols aportats i a la relació d’unitats d’obra i d’amidaments efectuades la 
informació que incorpora el document és correcte, exceptuant l’amidament del cablejat 
de baixa tensió que s’haurà de revisar. 

3.   Quant a les servituds sobre les instal·lacions, s’ha de dir que tot està en sòl públic 
exceptuant l’estació transformadora CD-58857 i un tram de xarxa soterrada de mitja 
tensió amb un castillet metàl·lic per a la seva conversió aèria-soterrada que estan 
situades en parcel·les privades i que per tant caldrà recabar l’autorització dels 
propietaris. Cal esmentar que el tram de xarxa soterrada i el castillet metàl·lic ubicats 
en parcel·la privada són provisionals i es desmuntaran en el moment en què es 
desenvolupi el Pla parcial d’Arenys de Munt.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Validar els dos convenis aprovats per la Junta de Govern Local en data 25 
de maig de 2005 per a la instal·lació de dues estacions transformadores en un espai 
qualificat de zona verda, el text dels quals es transcriu a continuació: 

 
“Document de cessió per OCUPACIÓ DE TERRENY per instal·lar un centre de transformació i 
servitud de pas sobre terrenys municipals A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 
S.L. 

 
C.T. nº 58856, Nom: CANET INDUSTRIAL 4, 
SCE nº 134565; Nº FEC: 55956 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2005 

 
REUNITS 

 
D’una part, l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, amb NIF núm. xxxxxxx, domiciliada a Canet 
de Mar (08360), C/. Ample, 11-13,  i en el seu nom i com a representant el Sr. JOAQUIM MAS I 
RIUS, amb DNI núm. xxxxxx, com a alcalde-president de l’esmentat organisme minicipal, les 
facultats del qual declara que no li han estat revocades, ni modificades, i resulten de l’acord de 
la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2005, que s’adjunta com annex 
1. 

 
I de l’altra, ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U., amb NIF núm. xxxxxxxx, com a 
empresa distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, a l’efecte del present contracte, a 
Barcelona, av. Paral·lel 51, i en el seu nom i representació el Sr. Alejandro Fabregas Bosch, 
amb DNI núm. xxxxxxx, com a director de  Zona Vallès-Maresme, amb facultats suficients per 
aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel Notari de Madrid, D. Santiago 
Rubio Liniers, en data 28 de febrer de 2003, nº 407 del seu protocol. 

Es reconeixen, mútuament i recíproca, la capacitat legal necessària per a aquest acte i, 

EXPOSEN: 
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1r. Que l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR és propietària en ple dret de la finca urbana 
destinada a zona verda pública, clau C, del sector U-7 –zona industrial- , en el terme municipal 
de Canet de Mar,  en mèrits de l’escriptura autoritzada el dia 17 de maig de 2004, pel notari Sr. 
MRB, i inscrita en el Registre de la Propietat, llibre 246, foli 2, finca núm. 10402. 

 
2n. Que l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR ha sol·licitat a ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA,  S.L.U.  un  subministrament  d’energia  elèctrica,  de  les  característiques 
esmentades en l’article 47.5 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, servei que requereix 
la instal·lació, en la mencionada finca, d’un centre de transformació tipus prefabricat compacte 
per a dos transformadors, situat en l’emplaçament acceptat entre els otorgants que s’indica en 
el plànol que s’adjunta firmat per ambdues parts. Per la qual cosa l’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR ha reservat un espai, tancat i adaptat, amb fàcil accés des de la via pública, per a 
l’emplaçament d’un centre de transformació i per al seu posterior ús per a l’empresa 
distribuïdora, quedant el propietari del local obligat a enregistrar aquesta cessió d’ús. 

 
3r. Que amb independencia dels terrenys per a la instal·lació del centre de transformació 
prefabricat doble, situat en terrenys municipals, caldrà disposar de servitud de pas en els 
espais publics necessaris pel soterrament de les linies de sitribució i interconnexió entre els 
esmentats transformadors i els que s’instal·lin en propietats privades. 

 
4r.   Que amb aquesta finalitat els aquí compareixents, amb la qualitat amb què actuen, 
subscriuen el present CONTRACTE amb subjecció als següents: 

 
PACTES 

 
PRIMER. l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR autoritza a ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA, S.L.U. o a qui en un futur podés substituir-la, a que de forma gratuïta pugui 
ocupar la part de l’esmentada finca, concretament l’espai assenyalat en color en el plànol citat 
a l’expositiu 2 del present contracte, i col·locar-hi els suports i tots els elements propis d’un 
centre de transformació, incloent-hi els transformadors i els senyals d’identificació, localització i 
seguretat que s’estimin necessaris i a poder-hi realitzar les obres d’ampliació, conservació, 
manteniment, reparació, adaptació i modificació que estimi necessàries i que siguin imposades 
per les necessitats del servei. 

 
Així  mateix,  autoritza  les  entrades  i  sortides  dels  cables  d’alta  i  baixa  tensió,  aeris  i/o 
subterranis que alimenten l’esmentat centre i que en derivin, per al normal desenvolupament de 
la xarxa des del límit de la finca de la seva propietat fins al lloc on es troba instal·lat l’esmentat 
centre, podent utilitzar els mitjans necessaris per dur-ho a terme. 

 
SEGON. l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR conservarà la titularitat i ple domini del terreny 
esmentat a l’expositiu 1 i 2 d’aquest contracte, cedint a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, 
S.L.U. el lliure ús i gaudi de la part ocupada per les instal·lacions, i sense que se’n repercuteixi 
renda o quantitat de cap classe per qualsevol concepte. 

 
Les instal·lacions elèctriques que conformen el centre de transformació seran de l’exclusiva 
propietat d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., la qual podrà disposar-ne dins i per 
a la seva xarxa de distribució i n’assumirà la seva conservació, manteniment i reparació. 

 
TERCER. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. podrà connectar nous clients sobre 
les instal·lacions cedides, així com procedir a quantes modificacions estimi necessàries per a 
assegurar-ne el servei. 

 
QUART. Pel present conveni, i d’acord amb el que disposa la Ley 54/1997, de 27 de novembre, 
del Sector Eléctrico, i el R.D. 1955/00 que la desenvolupa,  l’AJUNTAMENT DE CANET DE 
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MAR constitueix servitud de pas subterrani pel servei d’energia elèctrica, sobre el terreny de la 
seva propietat relacionat en l’expositiu 1, amb l’abast i contingut previstos en la normativa 
especial que ho regula, i en benefici de les instal·lacions objecte d’aquest conveni. 

 
l’AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  trasllada  a  ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA 
S.L.U. o a qui en un futur podés substituir-la, totes les servituds, permisos i autoritzacions 
preexistents a favor de les instal·lacions. 

 
CINQUÈ Amb la finalitat de garantir el normal funcionament del centre de transformació, 
l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR autoritza a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, 
S.L.U. per que el personal d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., o a qui en un futur 
podés substituir-la i al de les empreses col·laboradores acreditades a l’efecte, tingui accés lliure 
i directe al centre de transformació i altres instal·lacions elèctriques, en tot moment i durant les 
24 hores del dia. 

 
El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització específica en 
cada cas, preveient-se tant pels vehicles com pel personal indicat en el paràgraf anterior a 
l’efecte i amb l’objecte de 

 
a)  Que pugui realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació i/o 

modificació que siguin necessàries i/o vinguin imposades per les necessitats del servei, 
en les instal·lacions existents en el local, així com dels cables d’alta i baixa tensió que 
alimentin al centre i que es derivin del mateix. 

 
b)   Pugui procedir a la substitució dels elements, instal·lacions i aparellatge en l’esmentat 

centre, inclosos els transformadors, així com dels cables aeris i/o subterranis que entrin 
i/o surtin del mateix, realitzant al efecte quines operacions i treballs siguin necessaris. 

 
SISÈ. Sense perjudici de la servitud constituïda en base al pacte Quart del present document, a 
més a més l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR es compromet a constituir les servituds de 
pas necessàries per l’establiment consensuat de futures ampliacions, tant per millores de la 
qualitat del servei, com per atendre nous subministraments, rebent per aquestes servituds les 
compensacions que procedeixin. 

 
SETÈ. l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR consignarà l’existència i l’íntegre contingut del 
present document i les servituds constituïdes en qualsevol altre contracte o escriptura que 
pugui concertar amb tercers i que afectés la propietat, l’ús i gaudi de l’esmentada finca i 
imposarà als tercers que puguin adquirir qualsevol d’aquests drets, el compromís de complir i 
respectar tots els pactes d’aquest contracte. 

 
Així mateix l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR autoritza a ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA, S.L.U. que sense que hi hagi cap contraprestació, pugui cedir per qualsevol títol i 
sense necessitat de comunicació prèvia, els drets i obligacions dimanants d’aquest contracte a 
favor d’una altra entitat dedicada a la distribució d’energia elèctrica. 

 
VUITÈ. Ambdues parts desitgen que aquest document tingui el mateix valor i força d’una 
escriptura pública, sense perjudici que, a petició de qualsevol de les dues parts, es pugui elevar 
a aquesta consideració, essent les despeses de la formalització a càrrec del peticionari. 

 
NOVÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 
I perquè així consti, signen per triplicat aquest document a un sol efecte, al lloc i data citats al 
principi.” 
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“Document de cessió per OCUPACIÓ DE TERRENY per instal·lar un centre de transformació i 
servitud de pas sobre terrenys municipals A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 
S.L. 

 
C.T. nº 58855, Nom: CANET INDUSTRIAL 1, 
SCE nº 134565; Nº FEC: 55955 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2005 

 
REUNITS 

 
D’una part, l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, amb NIF núm. xxxxxxx, domiciliada a Canet 
de Mar (08360), C/. Ample, 11-13,  i en el seu nom i com a representant el Sr. JOAQUIM MAS I 
RIUS, amb DNI núm. xxxxxx, com a alcalde-president de l’esmentat organisme minicipal, les 
facultats del qual declara que no li han estat revocades, ni modificades, i resulten de l’acord de 
la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2005, que s’adjunta com annex 
1. 

 
I de l’altra, ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U., amb NIF núm. xxxxxxx, com a 
empresa distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, a l’efecte del present contracte, a 
Barcelona, av. Paral·lel 51, i en el seu nom i representació el Sr. Alejandro Fabregas Bosch, 
amb DNI núm. xxxxxxx, com a director de  Zona Vallès-Maresme, amb facultats suficients per 
aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel Notari de Madrid, D. Santiago 
Rubio Liniers, en data 28 de febrer de 2003, nº 407 del seu protocol. 

 
Es reconeixen, mútuament i recíproca, la capacitat legal necessària per a aquest acte i, 

EXPOSEN: 

1r. Que l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR és propietària en ple dret de la finca urbana 
destinada a zona verda pública, clau C, del sector U-7 –zona industrial- , en el terme municipal 
de Canet de Mar,  en mèrits de l’escriptura autoritzada el dia 17 de maig de 2004, pel notari Sr. 
MRB, i inscrita en el Registre de la Propietat, llibre 246, foli 2, finca núm. 10402. 

 
2n. Que l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR ha sol·licitat a ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA,  S.L.U.  un  subministrament  d’energia  elèctrica,  de  les  característiques 
esmentades en l’article 47.5 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, servei que requereix 
la instal·lació, en la mencionada finca, d’un centre de transformació tipus prefabricat compacte 
per a dos transformadors, situat en l’emplaçament acceptat entre els atorgants que s’indica en 
el plànol que s’adjunta firmat per ambdues parts. Per la qual cosa l’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR ha reservat un espai, tancat i adaptat, amb fàcil accés des de la via pública, per a 
l’emplaçament d’un centre de transformació i per al seu posterior ús per a l’empresa 
distribuïdora, quedant el propietari del local obligat a enregistrar aquesta cessió d’ús. 

 
3r. Que amb independencia dels terrenys per a la instal·lació del centre de transformació 
prefabricat doble, situat en terrenys municipals, caldrà disposar de servitud de pas en els 
espais publics necessaris pel soterrament de les linies de sitribució i interconnexió entre els 
esmentats transformadors i els que s’instal·lin en propietats privades. 

 
4r.   Que amb aquesta finalitat els aquí compareixents, amb la qualitat amb què actuen, 
subscriuen el present CONTRACTE amb subjecció als següents: 

 
PACTES 
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PRIMER. l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR autoritza a ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA, S.L.U. o a qui en un futur podés substituir-la, a que de forma gratuïta pugui 
ocupar la part de l’esmentada finca, concretament l’espai assenyalat en color en el plànol citat 
a l’expositiu 2 del present contracte, i col·locar-hi els suports i tots els elements propis d’un 
centre de transformació, incloent-hi els transformadors i els senyals d’identificació, localització i 
seguretat que s’estimin necessaris i a poder-hi realitzar les obres d’ampliació, conservació, 
manteniment, reparació, adaptació i modificació que estimi necessàries i que siguin imposades 
per les necessitats del servei. 

 
Així  mateix,  autoritza  les  entrades  i  sortides  dels  cables  d’alta  i  baixa  tensió,  aeris  i/o 
subterranis que alimenten l’esmentat centre i que en derivin, per al normal desenvolupament de 
la xarxa des del límit de la finca de la seva propietat fins al lloc on es troba instal·lat l’esmentat 
centre, podent utilitzar els mitjans necessaris per dur-ho a terme. 

 
SEGON. l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR conservarà la titularitat i ple domini del terreny 
esmentat a l’expositiu 1 i 2 d’aquest contracte, cedint a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, 
S.L.U. el lliure ús i gaudi de la part ocupada per les instal·lacions, i sense que se’n repercuteixi 
renda o quantitat de cap classe per qualsevol concepte. 

 
Les instal·lacions elèctriques que conformen el centre de transformació seran de l’exclusiva 
propietat d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., la qual podrà disposar-ne dins i per 
a la seva xarxa de distribució i n’assumirà la seva conservació, manteniment i reparació. 

 
TERCER. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. podrà connectar nous clients sobre 
les instal·lacions cedides, així com procedir a quantes modificacions estimi necessàries per a 
assegurar-ne el servei. 

 
QUART. Pel present conveni, i d’acord amb el que disposa la Ley 54/1997, de 27 de novembre, 
del Sector Eléctrico, i el R.D. 1955/00 que la desenvolupa,  l’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR constitueix servitud de pas subterrani pel servei d’energia elèctrica, sobre el terreny de la 
seva propietat relacionat en l’expositiu 1, amb l’abast i contingut previstos en la normativa 
especial que ho regula, i en benefici de les instal·lacions objecte d’aquest conveni. 

 
l’AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  trasllada  a  ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA 
S.L.U. o a qui en un futur podés substituir-la, totes les servituds, permisos i autoritzacions 
preexistents a favor de les instal·lacions. 

 
CINQUÈ Amb la finalitat de garantir el normal funcionament del centre de transformació, 
l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR autoritza a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, 
S.L.U. per que el personal d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., o a qui en un futur 
podés substituir-la i al de les empreses col·laboradores acreditades a l’efecte, tingui accés lliure 
i directe al centre de transformació i altres instal·lacions elèctriques, en tot moment i durant les 
24 hores del dia. 

 
El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització específica en 
cada cas, preveient-se tant pels vehicles com pel personal indicat en el paràgraf anterior a 
l’efecte i amb l’objecte de 

 
a)  Que pugui realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació i/o 

modificació que siguin necessàries i/o vinguin imposades per les necessitats del servei, 
en les instal·lacions existents en el local, així com dels cables d’alta i baixa tensió que 
alimentin al centre i que es derivin del mateix. 
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b)   Pugui procedir a la substitució dels elements, instal·lacions i aparellatge en l’esmentat 
centre, inclosos els transformadors, així com dels cables aeris i/o subterranis que entrin 
i/o surtin del mateix, realitzant al efecte quines operacions i treballs siguin necessaris. 

 
SISÈ. Sense perjudici de la servitud constituïda en base al pacte Quart del present document, a 
més a més l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR es compromet a constituir les servituds de 
pas necessàries per l’establiment consensuat de futures ampliacions, tant per millores de la 
qualitat del servei, com per atendre nous subministraments, rebent per aquestes servituds les 
compensacions que procedeixin. 

 
SETÈ. l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR consignarà l’existència i l’íntegre contingut del 
present document i les servituds constituïdes en qualsevol altre contracte o escriptura que 
pugui concertar amb tercers i que afectés la propietat, l’ús i gaudi de l’esmentada finca i 
imposarà als tercers que puguin adquirir qualsevol d’aquests drets, el compromís de complir i 
respectar tots els pactes d’aquest contracte. 

 
Així mateix l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR autoritza a ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA, S.L.U. que sense que hi hagi cap contraprestació, pugui cedir per qualsevol títol i 
sense necessitat de comunicació prèvia, els drets i obligacions dimanants d’aquest contracte a 
favor d’una altra entitat dedicada a la distribució d’energia elèctrica. 

 
VUITÈ. Ambdues parts desitgen que aquest document tingui el mateix valor i força d’una 
escriptura pública, sense perjudici que, a petició de qualsevol de les dues parts, es pugui elevar 
a aquesta consideració, essent les despeses de la formalització a càrrec del peticionari. 

 
NOVÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 
I perquè així consti, signen per triplicat aquest document a un sol efecte, al lloc i data citats al 
principi.” 

 
SEGON.- Denegar la signatura del tercer conveni, ja que l’estació transformadora es 
troba ubicada en terrenys d’una propietat privada. 

 
TERCER.- Aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Fecsa 
Endesa per a la cessió de les instal·lacions necessàries i la constitució d’una servitud 
de pas aeri o subterrani a l’empresa per al servei d’energia elèctrica, sobre els terrenys 
de la seva propietat. El text d’aquest conveni a signar és el següent: 

 
“DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS i servitud de pas sobre terrenys A FAVOR 
D’ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2.005 

 
REUNITS 

 
D’una part, l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, amb NIF núm. xxxxxxx, domiciliada a Canet 
de Mar (08360), C/. Ample, 11-13,  i en el seu nom i com a representant el Sr. JOAQUIM MAS I 
RIUS, amb DNI núm. xxxxxx, com a alcalde-president de l’esmentat organisme minicipal, les 
facultats del qual declara que no li han estat revocades, ni modificades, i resulten de l’acord de 
la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2005, que s’adjunta com annex 
1. 
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I de l’altra, ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U., amb NIF núm. xxxxxxx, com a 
empresa distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, a l’efecte del present contracte, a 
Barcelona, av. Paral·lel 51, i en el seu nom i representació el Sr. Alejandro Fabregas Bosch, 
amb DNI núm. xxxxxx, com a director de  Zona Vallès-Maresme, amb facultats suficients per 
aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel Notari de Madrid, D. Santiago 
Rubio Liniers, en data 28 de febrer de 2003, nº 407 del seu protocol. 

 
Es reconeixen, mútuament i recíproca, la capacitat legal necessària per a aquest acte i, 

EXPOSEN I PACTEN 

PRIMER. Que l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, en virtut de l’article 45, apartat 6 del R.D. 
1955/2000, cedeix en propietat, a l’empresa elèctrica per incorporar-les a la seva xarxa de 
distribució, les instal·lacions següents, 

 

  Línies de Mitja Tensió (de 1 a 36 kV) 
o 3264,5 M Cable de M.T. 1 circuit de 3 x 240 18/30kV Al 
o 1 Suport metal·lic C9000 M.T. 18 m. 
o 1 Suport metal·lic C9000 M.T. 18 m. 
o 4 seccionaments en carga ALBIZU 

 

  Centre 
o 

s de transformació MT/BT 
3 Casetes prefabricades Dobles tipus Schneider 

 o 2 Transformadors de potencia de 630 kVA 25000/400V 
 o 3 Transformadors de potencia de 1000 kVA 25000/400V 
 o 1 Transformadors de potencia de 630 kVA 25000/400/220V bitensió 
 o 8 Cel·les de linia SF6 
 o 6 Cel·les de ruptofusible de SF6 
 o 12 Quadres de baixa tensió 

  Línies de Baixa Tensió (<1 kV) 
o  1870 m Cable de b.t. 1 circuit de 3 x 240+ 150 0,6/1KV Al 
o  258 m Cable de b.t. 2 circuits de 3 x 240+ 150 0,6/1KV Al 
o  470 m Cable de b.t. 3 circuits de 3 x 240+ 150 0,6/1KV Al 
o  250 m Cable de b.t. 4 circuits de 3 x 240+ 150 0,6/1KV Al 

 
 

SEGON. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. podrà connectar nous clients sobre les 
instal·lacions cedides, així com procedir a quantes modificacions estimi necessàries per a 
assegurar-ne el servei. 

 
TERCER. Que l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, cedeix les instal·lacions referides en 
l’apartat primer lliures de càrregues, gravamens, compensacions i taxes, cànons i preus per 
ocupació del vol, sòl i subsòl i que ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. es compromet 
a fer-se càrrec de l’explotació, manteniment, conservació i reparació de les anomenades 
instal·lacions. Per aquest document s’accepta per ambdues parts el canvi de titularitat de les 
instal·lacions referides des de l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR a nom d’ ENDESA 
DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. 

 
QUART. Si es presenta alguna despesa, impost, arbitri, taxa, compensació, indemnització u 
altra obligació que afecti a les instal·lacions cedides o a les servituds contemplades en aquest 
conveni de cessió devengades amb anterioritat a la signatura del present conveni de cessió 
d’instal·lacions, seran a càrrec de l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
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CINQUÈ. l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR ofereix a ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L.U un termini de garantia d’UN ANY a comptar des de la posta en servei de les 
instal·lacions objecte del present conveni pel que respecta a defectes en els materials o 
deficiències en l’execució no detectades en els reconeixements d’acceptació de les 
instal·lacions. 

 
Durant el termini de garantia establert, les avaries que es produeixin per les causes indicades 
en el paràgraf anterior seran reparades amb càrrec a l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 

 
Si l’avaria suposa una interrupció del servei per als clients de  ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L.U, l’empresa elèctrica podrà realitzar la reparació urgent i passarà els càrrecs 
a l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR qui a més a més haurà de respondre davant ENDESA 
DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. per les reclamacions de danys que es podessin produir. 

 
SISÈ. Pel present conveni, l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR constitueix servitud de pas 
aeri/subterrani pel servei d’energia elèctrica, sobre els terrenys de la seva propietat relacionats 
en aquest mateix pacte, amb l’abast i contingut previstos en la normativa especial que ho 
regula, per les instal·lacions objecte d’aquest conveni. 

 
l’AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  trasllada  a  ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA 
S.L.U. o a qui en un futur podés substituir-la, totes les servituds, permisos i autoritzacions 
preexistents a favor de les instal·lacions, quedant a més a més obligada a fer constar aquestes 
servituds com a clàusula a favor d’ ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. o a qui en un 
futur podés substituir-la, en tot contracte que atorgui de venda o cessió dels terrenys o finques 
sobre els que estan establertes aquestes instal·lacions, i a elevar-ho a escriptura pública en 
qualsevol moment a petició d’aquesta societat. 

 
SETÈ. El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització 
específica per a cada cas, preveient-se tant pels vehicles com per al personal d’ ENDESA 
DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. o a qui en un futur podés substituir-la i al de les empreses 
col·laboradores acreditades a l’efecte, amb l’objecte de poder dur a terme les tasques pròpies 
d’explotació, manteniment, inspecció i reparació. 

 
VUITÈ. Sense perjudici de la servitud constituïda en base al pacte Sisè del present document, 
a més a més l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR es compromet a constituir les servituds de 
pas necessàries per l’establiment consensuat de futures ampliacions, tant per millores de la 
qualitat del servei, com per atendre nous subministraments, rebent per aquestes servituds les 
compensacions que procedeixin. 

 
NOVÈ. Ambdues parts desitgen que aquest document tingui el mateix valor i força d’una 
escriptura pública, sense perjudici que, a petició de qualsevol de les dues parts, es pugui elevar 
a aquesta consideració, essent les despeses de la formalització a càrrec del peticionari. 

 
DESÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 
I perquè així consti, signen per duplicat aquest document a un sol efecte, al lloc i data citats al 
principi.” 

 
QUART.- L’eficàcia d’aquest conveni queda condicionada a la recepció de les obres 
d’urbanització del sector U7 “Industrial” per part de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde president perquè pugui signar tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
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3.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ EN PROPIETAT DE 12 BANCS I 15 PAPERERES 
EN TANT QUE SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE, PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2004, va aprovar 
el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 (Butlletí Oficial 
de la Província núm. 26, de 30 de gener de 2004), renovant la seva aposta per un 
model de cooperació amb els municipis i  ens locals de la  província basat en el 
respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i l’acció concertada, amb el 
convenciment que només des d’una Diputació que afegeix valor als seus processos de 
decisió  i  gestió  s’assoleixen  amb  la  màxima  qualitat  i  eficiència  els  objectius 
estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2004-2007. 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 13 d’abril de 2005 va prendre, entre 
d’altres, els acords següents: 

 
“PRIMER.- Aprovar la sol.licitud de subvencions i ajuts en els següents àmbits: 

 
1. Polítiques locals d’educació 
2. Polítiques locals d’esports 
3. Polítiques locals de comerç 
4. Polítiques locals de turisme 
5. Polítiques locals de difusió artística 
6. Polítiques locals de patrimoni cultural 
7. Polítiques locals de salut pública i consum 
8. Polítiques locals de benestar social 
9. Polítiques locals de medi ambient 
10. Polítiques locals de la societat del coneixement 
11. Polítiques locals de joventut 
12. Polítiques locals d’igualtat dona-home 

 
SEGON.-  Trametre les sol.licituds a cada Àrea o servei de la Diputació que gestiona 
els programes per als quals se sol.licita el suport, per a la seva valoració. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords.” 

 
Atès que la Diputació ha adquirit bancs i papereres d’espai urbà, amb la finalitat de 
cedir-los als ens locals adherits al Protocol General en base al registre de necessitats 
de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, àmbit del mobiliari urbà. 

 
Que el valor dels bancs a cedir a cada un dels ens locals i que el valor màxim de les 
papereres a cedir a cada un dels ens locals no sobrepassi l’import de 6.010,12 €, 
determina que la despesa inherent a aquestes operacions de subvencions porti 
aparellada la competència resolutòria del President Delegat de l’Àrea d’Infrastructures, 
Urbanisme i Habitatge. 

 
Atès que el President Delegat de l’Àrea d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació de Barcelona, en data 13/06/2005, ha resolt: 
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“Primer.-  Aprovar  en  el  marc  del  Protocol  General  “Xarxa  Barcelona-Municipis  de 
Qualitat” 2004-2007, Àmbit del mobiliari urbà, la cessió en propietat de bancs i papereres, 
als següents ens locals : 

 
Ajuntament bancs Codi Import 

 Xbmq  
Canet de Mar 12 05/X/19927 3.450,12 

 
 

Ajuntament papereres Codi Xbmq 
Canet de Mar 15 05/X/18876 

 
D’acord amb la clàusula 9ª, punt 1, últim paràgraf del Protocol General, aquesta operació 
es troba sotmesa a les regles i condicions següents: 

 
1. Vinculació plena al Protocol General “Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 2004- 

2007” aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 29 de gener de 
2004. 

2.  Compromisos i procediment de seguiment i verificació: en defecte del Protocol General, 
s’estarà a allò que determinen els arts. 118 a 129 del ROAS, les quals es prendran en 
consideració. 

3. Política local objecte de foment: dotació d’espais públics de qualitat. 
4. Línia d’actuació del protocol general: Qualitat de vida de tots els pobles i ciutats. 
5. Àmbit específic d’actuació: Àmbit de mobiliari urbà. 

 
Segon.- Notificar la present resolució als esmentats ens locals a fi de que, d’acord amb 
l’establert en l’article 119.3 del ROAS,,procedeixin a l’acceptació de la cessió en propietat 
dels bancs i  papereres en tant que subvenció en espècie, prevista en l’art. 120.2 del 
ROAS, mitjançant el model d’acceptació que s’adjunta. 

 
Tercer.- Comunicar als ens locals la necessitat de remetre dita acceptació a l’Oficina 
Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona, dins el termini de 20 dies naturals a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució, per tal de que es pugui 
procedir al lliurament dels bancs i papereres cedides.” 

 
Vist  l’expedient  administratiu  de  referència,  de  conformitat  amb  la  proposta  de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Acceptar la cessió en propietat de les papereres i bancs oferts per la Diputació 
de Barcelona i remetre dita acceptació a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la 
Diputació de Barcelona, dins el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà 
de la notificació de la resolució adoptada pel   President Delegat de l’Àrea 
d’Infrastructures,  Urbanisme  i  Habitatge  de  la  Diputació  de  Barcelona,  en  data 
13/06/2005. 

 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 27 de juliol de 2005, per import de 26.210.35 
EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica  per  autoritzar  aquests  pagaments,  a  les  diferents  partides  que  s’han 
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d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2005, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 213 de maig de 2005. 

 
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 Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 27 de juliol de 2005, per import de 
26.210.35 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005. 

 
5.- APROVACIÓ DE LA RETENCIÓ DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar la retenció de crèdit número 5/05 de l’OO AA Ràdio 
Canet. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària corresponent per 
atendre la despesa. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici  2005, tant general com de l’OA Ràdio Canet, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació núm. 5/05 que s’acompanya, amb càrrec al Pressupost 
de l’OO. AA. Ràdio Canet, per import de 2.474,24 EUR. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquest acord. 

 
6.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15 
DE JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2005 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de juny a 15 de juliol de 2005. 

 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores 
del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 

 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, 
qui assumeix la responsabilitat del servei. 

 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents 
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi 
hagut de fer serveis extraordinaris. 
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Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 

 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis 

 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2005,  hi ha consignació pressupostària 
suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de divuit mil nou-cents quaranta-cinc euros 
amb quaranta-tres cèntims (18.945,43 €), els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 
de juny i el 15 de juliol de 2005. 

 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil setanta-nou euros amb setanta-tres 
cèntims (1.079,73 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Policia local durant el mes de juny de 2005 i fins a noranta-set euros amb quaranta- 
quatre cèntims (97,44 €) corresponents als serveis nocturns efectuats pel personal de 
la Brigada d’Obres i Serveis durant el mes de juny de 2005. 

 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents vuitanta-un euros amb 
noranta-cinc cèntims (481,95 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de juny de 2005. 

 
QUART.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2005. 

 
7.- APROVACIÓ CONVENI PER A LA INSERCIÓ PROFESSIONAL D’ALUMNES DE 
L’ESCOLA TALLER AMB MAPFRE SEGUROS GENERALES, SA 

 
MAPFRE Seguros Generales és una companyia d’assegurances que, presta 
determinats serveis de reparació als seus assegurats, prestacions que es porten a 
terme a través d’una àmplia xarxa d’empreses i professionals encarregats d’atendre i 
reparar, en el marc dels contractes subscrits, les avaries i danys que es produeixin als 
edificis assegurats. 

 
Atès que MAPFRE Seguros Generales per dur a terme aquests servei ha dissenyat el 
projecte ATLAS que contempla  un programa de treball a nivell nacional, basat en la 
captació, selecció, formació i fidelització de professionals amb la capacitació suficients 
per integrar-se com a autònoms en el seu servei de reparacions. 

 
El projecte Atlas s’apropa a  Escoles Taller, Cases Oficis, Tallers d’ocupació, Formació 
Professional reglada, programes de Garantia Social, Tallers professionals, etc. Degut 
principalment a la disposició de mètodes, procediments humans i instruments de 
recolzament tècnic que es posa a disposició dels professionals per aconseguir la seva 
inserció en el mercat laboral. 

 
En el marc d’aquest projecte, MAPFRE signa un contracte d’arrendament de serveis 
de caràcter mercantil amb alumnes d’Escoles Taller, de les especialitats d’electricitat, 
construcció i pintura,  que entren en el darrer semestre de formació als que el cap de 
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l’equip  de  reparacions  de  MAPFRE,  conjuntament  amb  el  monitor,  han  fet  un 
seguiment i consideren que es troba capacitat per acompanyar al Tutor en treballs de 
reparacions, una vegada hagi finalitzat la jornada diària de l’Escola Taller. 

 
Atès que MAPFRE retribuirà a l’alumne treballador d’acord amb una baremació 
aprovada en el projecte Atlas , que en el cas dels alumnes treballadors procedents 
d’escoles taller, sense haver finalitzat el període formació serà de 56,66 € per servei 
prestat, amb un màxim de 15 serveis per mes i una durada màxima de 6 mesos. 

 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriu entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i MAPFRE SEGUROS GENERALES, SA, que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA INSERCIÓ PROFESSIONAL D’ALUMNES 
TREBALLADORS ENTRE MAPFRE SEGUROS GENERALES, SA Y ELS ENS PROMOTORS 
D’ESCOLES TALLER, CASAS D’OFICIS, TALLERS D’OCUPACIÓ I CENTRES DE 
FORMACIÓ. 

 
R E U N I T S 

 
D’una part, Joaquim Mas Rius, en qualitat d’alcalde president de l’Ajuntament, amb 
NIF xxxxxxx major d’edat, amb domicili a aquests efectes a Canet de Mar, al carrer 
Ample, núm. 11, en nom i representació de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
I d’altra part, Juan Francisco Ortiga Martínez, en nom i representació de “MAPFRE 
SEGUROS GENERALES, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A”, amb domicili a 
Madrid, Passeig de Recoletos, núm. 23, amb CIP A-28141935, segons escriptura de 
poder atorgada el dia 29 de gener de 2003 davant el Notari de Madrid, Sr. Luis 
Rueda Esteban amb el número 374 del seu ordre de protocol. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar el present i amb 
aquests efectes: 

 
E X P O S E N 

 
1.   Que MAPFRE Seguros Generales és una companyia d’assegurances que, en 

virtut dels contractes d’assegurança subscrits, presta determinats serveis de 
reparació als seus assegurats, prestacions   que es porten a terme, mitjançant 
una àmplia xarxa d’empreses i professionals encarregada d’atendre i repara, en 
el marc dels contractes abans esmentats les avaries i danys que es produeixin 
als habitatges, comerços i comunitats de propietaris assegurats a MAPFRE 
Seguros Generales. 

 
2.  Que MAPFRE Seguros Generales, ha dissenyat el projecte anomenat ATLAS, 

l’objecte del qual és millorar i garantir la qualitat en la prestació de serveis als 
seus clients, procurant, amb aquest efecte la captació i formació de professionals 
autònoms per integrar-se a la xarxa de col·laboradors mercantils de l’entitat. 

 
3.   Que l’ens promotor Ajuntament de Canet de Mar i MAPFRE Seguros Generales, 

desitgen  establir     un  conveni  de  col·laboració,  per  tal  que  els  alumnes 
treballadors que es troben en formació a Escoles Taller, Cases d’Oficis, Tallers 
d’Ocupació, Tallers Professionals   o que hagin finalitzat recentment la seva 
formació en algun dels centres abans esmentats i es trobin a les borses 
d’ocupació de l’ens promotor o de qui depenguin, puguin incorporar-se com a 
professionals autònoms a la xarxa de col·laboradors de l’entitat. 
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Per tot això, i estant ambdues parts interessades en col·laborar per a la integració 
professional  dels  alumnes  de  l’ens  promotor,  acorden  atorgar  el  present  conveni, 
d’acord amb les següents 

 
C L A U S U L E S 

 
PRIMERA.- MAPFRE Seguros Generales ofereix la possibilitat de facilitar la inserció 
professional d’aquells candidats, esmentats a l’expositiu 2 anterior, que desitgin iniciar- 
se com a professionals autònoms en la prestació de serveis de reparació, subscrivint- 
se amb ells,  a tal efecte el corresponent contracte mercantil amb  MAPFRE Seguros 
Generales. 

 
SEGONA.-  El  contracte  de  prestació  de  serveis  es  subscriurà,  previ  acord  amb 
MAPFRE Seguros Generales, amb els alumnes treballadors que estiguin cursant 
qualsevol  programa  formatiu,  escola  o  taller  dins  dels  sis  mesos  anteriors  a  la 
finalització del curs o amb els que ja hagin finalitzat el període formatiu en el centre, 
escola o taller i es trobin a la borsa de Treball de l’ens promotor. 

 
En qualsevol dels casos, la durada del contracte mercantil estarà en funció de les 
característiques i vàlua del candidat, amb un límit màxim de sis mesos i mínim de dos. 

 
Amb caràcter previ a la subscripció del contracte de prestació de serveis de tipus 
mercantil, l’alumne haurà d’acreditar complir les obligacions legals exigibles per a 
l’exercici de l’activitat com a professional per compte pròpia. 

 
TERCERA.-  MAPFRE Seguros Generales, facilitarà la formació pràctica necessària a 
l’alumne treballador amb qui s’hagi acordat la col·laboració, amb la finalitat que pugui 
prestar els serveis que se li encomanin per part de MAPFRE, de conformitat amb els 
criteris de qualitat exigits per l’asseguradora. 

 
Un responsable designat per MAPFRE Seguros Generals mantindrà contacte regular 
amb  els  directors  de  les  ET,  ET,  UPD,  Instituts  municipals  i  altres  organismes 
promotors, per conèixer a través dels monitors dels centres, quins alumnes reuneixen 
les característiques necessàries de capacitat, formació i interès per incorporar-se a la 
xarxa de professionals de l’entitat. 

 
QUARTA.-  MAPFRE Seguros Generales adquireix el compromís de respectar el 
període complert de formació de l’alumne treballador amb qui subscrigui el contracte 
mercantil de prestació de serveis, disposant que la realització dels serveis encomanats 
es farà fora d’horari lectiu. 

 
MAPFRE Seguros Generales promourà el desenvolupament professional de l’alumne 
treballador,  a  l’objecte  que  aquest  adquireixi,  en  el  termini  més  breu  possible,  la 
formació pràctica necessària, comptant amb el recolzament de personal qualificat al 
servei  de  MAPFRE  Seguros  Generales,  que  farà  una  tasca  de  recolzament  i 
seguiment. 

 
CINQUENA.-   MAPFRE Seguros Generales, abonarà a l’alumne treballador els 
honoraris que correspongui d’acord amb les tarifes que figuraran en el contracte 
mercantil de prestació de serveis subscrit amb ell i que es fixaran tenint en compte el 
seu caràcter  formatiu i que es determinarà en cada cas en funció de la durada del 
contracte. 
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SISENA.-   El present conveni de col·laboració es podrà rescindir per qualsevol de les 
parts sense necessitat d’al·legar cap causa, amb un avís previ de trenta dies. 

 
Estant d’acord ambdues parts, el signen a Canet de Mar, a   de juliol de  dos 
mil cinc.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar i subscriure conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar, centre promotor de l’Escola Taller “Els Aromers” i MAPFRE Seguros 
Generales, SA, amb efecte del dia 1 de setembre de 2005,  per a la contractació 
mitjançant contracte de mercantil d’alumnes treballadors de les especialitats 
d’electricitat, construcció i pintura, per en el marc del projecte Atlas, integrar-se com a 
autònoms en el seu servei de reparacions. 

 
SEGON.- Facultar al senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per subscriure els documents 
que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
8.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, RUNES, ETC. 

 
Vistes les liquidacions, la relació de les quals s’adjunta, girades per la Intervenció de 
Fons, pel concepte de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies i 
materials de construcció, runes, tanques, etc., corresponent   al segon trimestre de 
2005. 

 
Atès  que  han  estat  trobades  conformes,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la 
Regidoria d’Hisenda: 

 
PRIMER.- Aprovar les liquidacions pel concepte de taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, tanques, runes, etc., 
corresponent al segon trimestre de 2005, que corresponen als expedients núm. 22 al 
37 ambdós inclosos, per un import total de 1.764,5.-€. 

 
SEGON.- Notificar aquestes liquidacions a les persones interessades a l’efecte oportú. 

 
9.- PREVISIÓ DE DESPESES DE LA 25ena FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME 

 
Atès que aquest 2005 tindrà lloc la 25ena Fira de Calella i l’Alt Maresme del 22 al 25 
de setembre i que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat participar-hi amb un 
estand d’exposició. 

 
Atès que l’assistència a la Fira ocasionarà despeses de disseny i muntatge de l’estand i 
de desplaçaments a la població de Calella, que es preveu que seran les següents: 

 
Estand de l’Ajuntament ........................................................ 235 euros 
Material de muntatge ............................................................ 200 euros 
Material de decoració ............................................................. 60 euros 
Desplaçaments ....................................................................... 30 euros 
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Total previsió 525 euros 
 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 

 
ÚNIC-  Aprovar la  previsió de despeses de la 25ena Fira de Calella i l’Alt Maresme 
que correspon a la quantitat de 525 euros. 

 
8.- PRECS I PREGUNTES 

 
Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.20 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 
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