
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOV1ERN LOCAL DE 
DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2008 

 
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: 22.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Declaració de crèdits incobrables 
4) Aprovació serveis extraordinaris mes de novembre 
5) Incoació expedient contractació servei de neteja dels edificis municipals 
6) Aprovació inicial projecte construcció nou pou a Canet de Mar 
7) Proposta de millores a demanar a la UTE SOREA-EMCOFA com a 

compensació per les obres d’ATLL tram 2 
8) Acceptació subvenció modernització prestació serveis públics mitjançant 

les TIC 



9) Aprovació renovació conveni d’adhesió a l’Agència de Residus de 
Catalunya i la societat Ecovidrio 

10) Relació de decrets des del dia 3 al 7 de novembre de 2008 
11) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA 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 
13 de novembre de 2008 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, es proposa la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de factures F/2008/37 de data 20 de novembre de 2008, per 
import de 54.960,34€, 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 d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2008/37 de data 20 de novembre de 
2008 , per import de 54.960,34 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008. 
 
3.- DECLARACIÓ DE CRÈDITS INCOBRABLES 
 
3.1.- DECLARACIÓ DE CRÈDITS INCOBRABLES 
 
Vistos els expedients de declaració de crèdits incobrables de tributs, presentats 
per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), ens que té delegada la gestió 
dels tributs locals d’aquesta Corporació, que es detalla: 
 
BAIXES: 
 



Fra. Data Total 
    



 

 

8057 12-11-08 386.29 
8058 12-11-08 3.872, 86 
8059 12-11-08 2.575,81 
8060 12-11-08 6.086,72 
8061 12-11-08 96.33 
8062 12-11-08 1.292,16 
8063 12-11-08 1.620.37 
   
  15.930,54    

 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals 
l’ORGT proposa les baixes per fallits, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les factures presentades per l’ORGT de crèdits incobrables 
de tributs, que a continuació es detalla: 
 
BAIXES: 

Fra. Data Total 
    
8057 12-11-08 386.29 
8058 12-11-08 3.872, 86 
8059 12-11-08 2.575,81 
8060 12-11-08 6.086,72 
8061 12-11-08 96.33 
8062 12-11-08 1.292,16 
8063 12-11-08 1.620.37 
    
  15.930,54     

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
3.2.- DECLARACIÓ DE CRÈDITS INCOBRABLES 
 
Vistos els expedients de declaració de crèdits incobrables de tributs, presentats 
per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), ens que té delegada la gestió 
dels tributs locals d’aquesta Corporació, que es detalla: 
 
BAIXES: 
 

Fra. Import Baixes Total 
    
8015 2.808,22        0,00 2.808,22 
8016     611,88        0,00 611,88 
8017 2.645.13      81,34 2.563,79 
8018     320,73        0,00 320,73 



 

 

    
 6.385,96 81,34 6.304,62 

 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals 
l’ORGT proposa les baixes per fallits, aquesta regidoria proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar les factures presentades per l’ORGT de crèdits incobrables 
de tributs, que a continuació es detalla: 
 
BAIXES: 

Fra. Import Baixes Total 
    
8015 2.808,22        0,00 2.808,22 
8016     611,88        0,00 611,88 
8017 2.645.13      81,34 2.563,79 
8018     320,73        0,00 320,73 
    
 6.385,96 81,34 6.304,62 

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE  2008 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 d’octubre al 15 de novembre de 
2008.  
 
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 quatre caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 



 

 

 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2008,  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 onze mil nou-cents seixanta-set 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (11.967,88 €) els serveis extraordinaris 
efectuats pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període 
comprès entre el  15  d’octubre i el 15 de novembre  de 2008, segons relació 
detallada que s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents quaranta-un euros amb 
setanta-cinc cèntims (1.641,75 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local, durant el mes de novembre de 2008  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents dinou euros amb 
quaranta-quatre cèntims (619,44 €)  corresponent a les tasques de cap de 
servei efectuades per agents de la Policia local durant el mes de novembre de 
2008.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents noranta-dos euros amb 
cinquanta cèntims (392,50 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
novembre de 2008.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de set-cents quaranta euros amb setze 
cèntims (740,16 €) corresponent a les assistències a judicis dels agents de la 
Policia local, durant el mes de novembre de 2008.  
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2008. 
 
5.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU A 
CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 d’octubre de 2008, va 
acordar encarregar a SOREA que dugui a terme l’execució de les obres 



 

 

consistents en la construcció d’un nou dipòsit d’aigua a ubicar al sector U7 
“industrial”, tot advertint-la que abans d’executar les obres esmentades caldrà 
que disposi d’un projecte de l’obra redactat, tramitat i aprovat 
reglamentàriament i adaptat a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, en 
base al qual es fornirà per Sorea el corresponent estudi de tarifes que capitalitzi 
l’amortització de la inversió durant la vigència del contracte. 
 
Atès que per aquesta raó, en data 17 de novembre de 2008, l’empresa Sorea 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, ha presentat un projecte 
d’obra ordinària per a la construcció d’un nou pou a Canet de Mar (El 
Maresme). 
 
Vist l’informe emès en data 17 de novembre de 2008, per l’enginyera municipal, 
Sra. Sílvia Amatller Micola, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Assumpte:   Projecte per la construcció d’un nou pou a Canet de Mar (el Maresme). 
 
FETS 
 
Actualment, el subministrament d’aigua de Canet de Mar prové majoritàriament del 
Consell Comarcal del Maresme des de la ETAP de Palafolls, tot i que també es disposa 
de tres pous. 
 
L’escassetat de precipitacions durant l’any 2007 va provocar un important descens de 
les reserves d’aigua embassades. En previsió d’un possible empitjorament de l’estat de 
les reserves, la Generalitat es va veure obligada a impulsar mitjançant la resolució 
MAH/92/2008 totes les mesures que permetin incrementar, en breu termini, la 
disponibilitat d’aigua dels abastaments urbans. Una d’aquestes mesures és la posada 
en servei de captacions d’aigua en desús o de noves captacions en tots aquells 
municipis que actualment s’abasteixen amb recursos externs procedents de xarxes 
d’abastament supramunicipals, com és el cas de Canet. 
 
Quan es va construir el polígon industrial va quedar afectat un pou, el qual s’ha previst 
recuperar mitjançant la construcció d’un nou pou i així mantenir-lo en funcionament. 
 
L’actuació de construcció del nou pou està considerada com una obra pública segons la 
Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. Així doncs, segons la citada llei, és 
necessària l’elaboració d’un projecte que contingui la documentació gràfica i escrita que 
defineixi l’actuació a realitzar. 
 
Així doncs, SOREA, empresa concessionària de la gestió de l’aigua al municipi, ha 
redactat i presentat a aquest Ajuntament amb número de registre 2008/6521 de 17 de 
novembre, el “Projecte per la construcció d’un nou pou a Canet de Mar (el Maresme)”, 
tenint en compte la documentació mínima que han de contenir els projectes d’obra 
pública que demana la llei anteriorment mencionada.  
 
Per tant, el tècnic que subscriu 
 
INFORMA 
 



 

 

Favorablement, el projecte presentat per Sorea per la construcció d’un nou pou al 
polígon industrial.”  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
construcció d’un nou pou a Canet de Mar (El Maresme) redactat per l’empresa 
Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, amb un pressupost 
per contracta de 181.492,01 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
en els termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el BOP i al 
DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
7.- PROPOSTA DE MILLORES A DEMANAR A LA UTE SOREA-EMCOFA 
COM A COMPENSACIÓ PER LES OBRES D’ATLL TRAM 2 (RONDA 
FRANCESC PARERA, RONDA DOCTOR MANRESA I RONDA DOCTOR 
ANGLÈS) 
 
Amb les obres d’interconnexió de les xarxes d’abastament del Maresme Nord i 
ATLL Tram Sant Vicenç de Montalt – Canet de Mar, l’empresa Copcisa, 
adjudicatària de l’obra ha asfaltat de nou totes les vies per on ha actuat (Via 
Cannetum, Plaça Busquets i Ronda Sant Jordi), ha construït una nova rotonda 
davant l’institut per millorar una cruïlla conflictiva, així com ha pavimentat el 
tram del carrer Antoni Gaudí que no s’havia asfaltat o formigonat mai. 
 
Fa unes setmanes ha començat el segon tram d’aquestes obres d’interconnexió 
de les xarxes d’abastament del Maresme Nord i ATLL, Tram Canet de Mar – 
Santa Susanna. Aquest tram ha estat adjudicat a la UTE Canet – Sant Pol 
(formada per les empreses SOREA i EMCOFA). 
 
Com a condició preliminar de l’actuació es va acordar amb aquesta empresa, 
així com amb AUDING, l’empresa que porta la direcció d’obra, que també 
s’asfaltaria tot l’ample dels carrers afectats per la col·locació de la nova 
canonada d’aigua (Ronda Francesc Parera, Ronda Doctor Manresa i Ronda 
Doctor Anglès), així com es reposaria el que pugui quedar malmès per les 
obres degut a la pròpia actuació en zona adjacent a les obres com en carrers 
on s’hagi de desviar el tràfic rodat. 
 
A la Ronda Francesc Parera, a més, per sol·licitud de la Policia Local, s’ha 
demanat que eliminin un pas de vianants elevat existent i el deixin a nivell de 
calçada, col·locant peces de gual prefabricades a les voreres per mantenir 
l’accessibilitat del pas.  
 



 

 

A la cruïlla de les Rondes Francesc Parera i Doctor Manresa amb el Torrent de 
Lledoners, modificaran un tram de clavegueram i construiran un nou pou de 
registre en un punt d’interconnexió de dues canonades de clavegueram. 
 
Quan es treballi a la Ronda Doctor Manresa davant de l’escola bressol El 
Palauet, s’habilitarà una entrada per la part del darrere de l’escola bressol, per 
tal que els pares/avis que portin els seus fills/nets a l’escola aparquin al carrer 
Carles Carqués i Martí o bé a l’aparcament habilitat per l’ajuntament a aquella 
zona. 
 
No obstant, com que l’afecció en zona urbana d’aquest tram d’obra és elevat, 
s’han preparat des de Serveis Tècnics uns plànols de possibles actuacions de 
millora de la zona urbana afectada a sol·licitar a l’empresa constructora sempre 
i quan es cregui convenient per la Junta de Govern. 
 
Per una banda, s’ha plantejat una nova rotonda davant del Tanatori, millorant la 
conflictivitat del tràfic que prové sobretot del carrer Sant Marc i cap a la Ronda 
Doctor Flèming, creant un itinerari segur per als vianants que actualment 
passen pel mig de la calçada per anar de la Ronda Sant Jordi cap a la Ronda 
Doctor Anglès, i així mateix integrant una parada de bus abans de l’entrada a la 
rotonda tant per a l’autobús que cobreix el trajecte Canet – Hospital de Calella, 
com per a l’autobús escolar. Veure plànol adjunt. 
 
Per altra banda, es proposa la millora de voreres i guals de vianants al llarg de 
totes les rondes segons els plànols que s’adjunten. Amb les actuacions 
previstes s’aconseguiria: 
 
Construir voreres actualment inexistents (p.ex. Ronda Doctor Anglès amb Plaça 
Pau Casals o Ronda Doctor Anglès amb c/ Sant Cristòfol). 
 
Substituir peces de vorada malmeses, construint nous guals per a vianants. 
 
Millora de l’accessibilitat al llarg de les rondes amb la construcció de guals per a 
vianants (de vorera rebaixada o amb peces especials). 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Sol·licitar a ATLL l’execució d’aquestes millores a fer a la zona afectada 
de la població per les obres d’interconnexió de les xarxes d’abastament del 
Maresme Nord i ATLL Tram Canet de Mar – Santa Susanna. 
 
8.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ MODERNITZACIÓ PRESTACIÓ SERVEIS 
PÚBLICS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LES TIC 
 
Atès que mitjançant resolució de 7 d’abril de 2008 del Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya, es va obrir la convocatòria de subvencions als 
ajuntaments de Catalunya per a la modernització de la prestació dels serveis 



 

 

públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la 
comunicació i  d’aprovació de les bases reguladores. 
 
Atès que en base a aquesta resolució es va sol·licitar una subvenció al 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya per tal de dotar l’Ajuntament, de 
la infrastructura tecnològica necessària per implantar uns sistemes informàtics 
adequats a la LOPD i preparats per poder assumir la LAECSP, per implantar un 
sistema de gestió d’expedients i gestió documental, per revisar, optimitzar i 
informatitzar els procediments interns i implantar una intranet de consulta de 
tràmits i procediments interns per tal d’oferir informació des de qualsevol seu 
municipal  de l’estat dels mateixos. 
 
Atès que el president del Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya ha resolt, en data 22 d’octubre de 2008, atorgar a l’Ajuntament de 
Canet de Mar una subvenció de 29.333 € per a l’adequació dels sistemes 
informàtics de l’Ajuntament a la LOPD i LAECSP, la seva modernització i la 
implantació d’un sistema de gestió d’expedients i gestió documental, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar i restar assabentats de la subvenció de 29.333 € per a 
l’adequació dels sistemes informàtics de l’Ajuntament a la LOPD i LAECSP, la 
seva modernització i la implantació d’un sistema de gestió d’expedients i gestió 
documental, que atorga el Consorci Administració Oberta de Catalunya. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els 
documents necessaris per al compliment de l’acord present. 
 
9.- RENOVACIÓ CONVENI D’ADHESIÓ A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOVIDRIO 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de març de 
2005, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
 
7.- CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR A L’AGÈNCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES SOCIETATS ECOEMBES I ECOVIDRIO 
 
Atès que en aplicació al que disposa la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus, i el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, cal optimitzar la 
valorització de residus, fomentant la recollida selectiva. 
 
Atès que la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus 
d’envasos, incorpora a l’ordenament jurídic estatal les prescripcions de la 
directiva 94/1962 CE que estableix la responsabilitat dels productors i els 
distribuïdors d’envasos en la gestió dels residus que generen com a 
conseqüència de la seva posada al mercat. 
 
Atès que la gestió dels envasos afectats per les obligacions del capítol IV de la Llei 
11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos ha d’acollir-se 



 

 

necessàriament al sistema de dipòsit devolució i retorn o bé al Sistema Integrat de 
Gestió dels envasos i residus d’envasos. 
 
Atès que el Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos previst a la Llei 
11/1997 es configura com a modalitat voluntària a què es poden acollir els agents 
econòmics responsables de la posada al mercat dels envasos i que s’han de 
responsabilitzar del compliment dels objectius fixats a la mateixa Llei i, per tant, 
quedarien exempts del sistema obligatori de dipòsit, devolució i retorn previst a la 
mateixa normativa. 
 
Atès que la Llei 11/1997 preveu que les aportacions econòmiques fetes per la posada al 
mercat dels envasos hauran de ser suficients per cobrir com a mínim els costos 
addicionals en què incorrin les administracions locals que participin voluntàriament en el 
sistema i, per tant, evitar riscos improcedents als ens locals que s’adhereixin al mateix 
Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té subscrit un conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Maresme per a la recollida selectiva de paper i cartró, envasos i 
vidre. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, a partir del dia 2 de maig de 2005, passarà a 
fer la recollida selectiva de paper i cartró, envasos i vidre de manera directa, sense la 
col·laboració del Consell Comarcal del Maresme. 
 
Atès que les entitats gestores ECOEMBES i ECOVIDRIO, constituïdes sense ànim de 
lucre, han estat autoritzades com a sistema Integrat de Gestió dels envasos i residus 
d’envasos per a l’àmbit territorial de Catalunya en data 12 de maig de 2003 i 28 de maig 
de 2003, respectivament. 
 
Atès que la comunitat autònoma de Catalunya disposa de programa de gestió de 
residus municipals aprovat pel Consell de direcció en data 13 de novembre de 2001 
publicat l’anunci de la seva aprovació al DOGC número 3547 de 7 de gener de 2002. 
 
Atès que es disposa a Catalunya del Programa de gestió de residus municipals aprovat, 
correspon a l’agència de Residus de Catalunya l’atorgament del conveni de 
col·laboració a subscriure amb les societats ECOEMBES  i ECOVIDRIO, per tal 
d’establir les condicions econòmiques que garanteixin la viabilitat del sistema integrat 
de gestió. 
 
Atès que els ens locals han participat en el procés d’elaboració del conveni d’acord amb 
el que preveu la normativa legal aplicable. 
 
Atès que l’Agència de Residus de Catalunya i ECOEMBES i ECOVIDRIO han subscrit 
un conveni marc perquè s’hi puguin adherir els ens locals que voluntàriament participin 
al sistema integrat de gestió d’envasos, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Denunciar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el 
consell comarcal del Maresme, per a la recollida selectiva de paper i cartró, envasos i 
vidre, amb efectes des del dia 2 de maig de 2005. 
 
SEGON.- Adherir-se al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i les societats ECOEMBES I ECOVIDRIO per poder participar voluntàriament 



 

 

al sistema integrat de gestió d’envasos, a partir del dia 2 de maig de 2005, el contingut 
del qual és el següent: 
 
“CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA 
SOCIETAT ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA 
 
A la ciutat de Barcelona, a ______ de ______ de 2005 
 
REUNITS 
 
El senyor Manuel Hernández Carreras en la seva qualitat de gerent de l’Agència de 
Residus de Catalunya, amb domicili al carrer Dr. Roux, núm. 80 de Barcelona, i amb 
número de NIF Q-5856373-E. 
 
El senyor Joaquim Mas i Rius, en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb domicili al carrer Ample, 11, i amb número de NIF xxxxxx 
 
El senyor Melchor Ordóñez Sáinz, obrant en nom i representació de l’empresa 
Ecoembalajes España, SA (en endavant Ecoembes) en la seva qualitat de director 
general, amb domicili al carrer Orensa 4 de Madrid i amb número de NIF xxxxxxx. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte constant la 
seva acreditació i 
 
EXPOSEN 
 
PRIMER.- Que en l’àmbit de l’Ajuntament de Canet de Mar hi ha desplegats sistemes 
de recollida selectiva i recuperació d’envasos d’acord amb el que preveu el programa 
de gestió de residus municipals de catalunya (PROGREMIC). 
 
SEGON.- Que l’Agència de Residus de Catalunya, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
Ecoembes subscriuen el present conveni d’adhesió al conveni marc.. 
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTIU 
 
El present acord té com a objectiu l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al conveni 
de col·laboració signat entre Ecoembes i l’Agència de Residus de Catalunya el 4 de 
novembre de 2004. 
 
SEGON.- COMPROMISOS 
 
Amb aquesta adhesió l’Ajuntament de Canet de Mar se sotmet a tots els compromisos, 
les condicions i els pactes del conveni signat el 4 de novembre de 2004 entre 
Ecoembes i l’Agència de Residus de Catalunya, així com als seus annexos i a 
l’addenda que completa el conveni marc. 
 
TERCER.- VIGÈNCIA I DURADA 
 
La durada d’aquest conveni coincidirà amb el període fixat d’autorització del Sistema 
integrat de gestió d’Ecoembes a Catalunya. 



 

 

 
I en prova de conformitat amb l’anteriorment exposat, les parts signen el present 
conveni, per triplicat i en el lloc i dia assenyalats en l’encapçalament. 
 
Per l’Agència de Residus de Catalunya  Per l’Ajuntament de Canet de Mar 
Manuel Hernández Carreras    Joaquim Mas i Rius 
Gerent       Alcalde 
 
Per Ecoembes 
Melchor Ordóñez Sáinz 
Director general d’Ecoembes” 
 
TERCER.- L’adhesió a aquest conveni queda condicionada a l’aprovació definitiva del 
pressupost per a l’exercici 2005. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, perquè signi tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
Atès que el dia 27 d’octubre de 2008 es va signar un nou conveni de 
col·laboració entre la societat ECOVIDRIO i l’Agència de Residus de Catalunya 
pels anys 2008-2013. 
 
Atès que aquest nou conveni presenta unes millores importants respecte 
l’anterior, de manera que incrementa en més d’un 5 % el preu unitari de la 
recollida del vidre, dóna un impuls important a la recollida comercial i incorpora 
l’import unitari pel transport en recorreguts inferiors a 50 Km. 
 
Atès que per poder gaudir d’aquests nous avantatges cal tramitar novament 
l’adhesió corresponent abans del dia 31 de gener de 2009, i que si no es porta 
a terme, s’entendrà que l’ens renúncia voluntàriament a aquests avantatges, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la renovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat 
ECOVIDRIO per poder participar voluntàriament al sistema integrat de gestió 
d’envasos. 
 
SEGON.- L’adhesió a aquest conveni queda condicionada a l’aprovació 
definitiva del pressupost per a l’exercici 2009. 
 
TERCER.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, Educació i Infància, perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 3 FINS AL DIA 7 DE NOVEMBRE 
DE 2008 
 
Núm.  Data Contingut Signatura 
1080 03.11.08 Liquidació contractes Alcalde 



 

 

1081 04.11.08 Fecsa Endesa Òscar Figuerola 
1082 04.11.08 Fecsa Endesa Pg. Misericòrdia Òscar Figuerola 
1083 04.11.08 Fecsa Endesa Òscar Figuerola 
1084 04.11.08 Obra menor C/ Domènech Pasqual, xx Òscar Figuerola 
1085 04.11.08 Sancionador parades mercat xx Alcalde 
1086 04.11.08 Sancionador Alcalde 
1087 04.11.08 Sancionador Alcalde 
1088 04.11.08 Subministrament jocs infantils Alcalde 
1089 05.11.08 Gas natural, diversos Òscar Figuerola 
1090 05.11.08 Expedient sancionador de gossos Alcalde 
1091 05.11.08 Autorització de l’activitat C/ Eusebi Golart, xx Sílvia Tamayo 
1092 05.11.08 Contractació informàtic Alcalde 
1093 05.11.08 Declarar inadmissible recurs expedient 74237 Alcalde 
1094 05.11.08 Declarar inadmissible recurs 75329 Alcalde 
1095 05.11.08 Declarar inadmissible 75913 Alcalde 
1096 05.11.08 Sol·licitud de subvenció accions de 

sostenibilitat local any 2008-2009 
Alcalde 

1097 05.11.08 Aprovació nòmina complementària corporació Alcalde 
1098 05.11.08 Resolució expedient sancionador Sant 

Cristòfol, xx 
Òscar Figuerola 

1099 06.11.08 Modificació pressupost Alcalde 
1100 06.11.08 Ús de la Masoveria Yoma Alcalde 
1101 06.11.08 Despeses Alcalde 
1102 06.11.08 Obra menor, riera Gavarra, xx Òscar Figuerola 
1103 06.11.08 Bestreta paga extraordinària SS Alcalde 
1104 07.11.08 Trienni  Alcalde 
1105 07.11.08 Nomenament quatre agents interins Alcalde 
1106 07.11.08 Contractació  Alcalde 

 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.30 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 


