
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 30 DE SETEMBRE DE 2010 

 
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: 09.10 hores 
Hora que acaba: 10.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

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

Local de data 23.09.10  
2) Aprovació relació de despeses 
3) Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 798/2010, de 27 de setembre 

d’adjudicació definitiva del contracte de museïtzació de la Casa museu Lluís 
Domènech i Montaner 

4) Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, 
d’adjudicació definitiva per a la concessió de l’explotació del bar del camp 
de futbol municipal 



 
 

5) Aprovació del conveni de col·laboració amb Aigües del Ter i del Llobregat 
d’autorització de pas subterrani de conducció d’aigua i d’ocupació 
permanent per a l’abastament de poblacions 

6) Aprovació del conveni marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
per regular l’autorització d’ús d’espais del Centre de Recerca i Transferència 
Tecnològica Tèxtil – Escola de Teixits de Canet de Mar 

7) Relació de decrets des del dia 6 fins al dia 10 de setembre de 2010 
8) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 23.09.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 23 de setembre 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 s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 30 de setembre de 2010, per import de 
26.790,01 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2010, que fou aprovat pel Ple de l’ Ajuntament en sessió 12 de 
maig de 2010. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de setembre de 2010 
per import de 26.790,01 €, 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 2010. 
 
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 798/2010, DE 27 DE SETEMBRE, DE 
L’ALCALDIA, D’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA 
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ I EL DISSENY DEL PROJECTE 
EXECUTIU, PRODUCCIÓ, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE PER A LA 
MUSEÏTZACIÓ DE LA CASA MUSEU DOMÈNECH I MONTANER I MASIA 
ROCOSA DE CANET DE MAR 



 
 

 
Vist el Decret número 760/2010, de 15 de setembre, de l’Alcaldia, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

DECRET NÚM. 798/2010, de 27 de setembre, de l’Alcaldia 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 760/2010, de 15 de setembre, el 
qual va ser ratificat per la Junta de Govern Local de data 16 de setembre, es va 
resoldre adjudicar provisionalment el contracte per a la redacció i disseny del 
projecte executiu, producció, subministrament, muntatge i posada en 
funcionament de la museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i 
Masia Rocosa de Canet de Mar, a l’empresa SONO, Tecnologia audiovisual, SL, 
pel preu de 308.000,00 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 55.440,00 €, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques, així com a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial pel que 
fa a les millores proposades. 
 
Atès que l’anterior adjudicació provisional es va publicar el mateix 15/09/2010 al 
perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que es va concedir a l’adjudicatària provisional un termini de 10 dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil 
de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar perquè constituís la garantia 
definitiva, com també la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tot 
advertint-la que en cas que no compleixi aquest requisit no es podrà procedir a 
l’adjudicació definitiva del contracte. 
  
Atès que en data 23 de setembre d’enguany, l’adjudicatària provisional ha 
constituït la garantia definitiva per import de 15.400,00 €, com també la fitxa 
resum de les dades que es troben en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores, mitjançant la qual es comprova que l’empresa es troba al 
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa 
l’article 135.4 LCSP, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la 
redacció i disseny del projecte executiu, producció, subministrament, muntatge i 
posada en funcionament de la museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner i Masia Rocosa de Canet de Mar, a l’empresa SONO, Tecnologia 
Audiovisual, SL, pel preu de 308.000,00 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 
55.440,00 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques, així com a l’oferta presentada pel propi licitador, en 
especial pel que fa a les millores proposades que s'accepten. 
 
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida núm. 40 33100 62200 del 
pressupost ordinari per a l’any 2010 (RC 4264). 
 
TERCER.- Disposar el retorn a tots els licitadors presentats de la garantia 
provisional de 9.264,09 €, equivalent al 3% del pressupost establert com a base 



 
 

de licitació, exclòs l'impost sobre el valor afegit (IVA) dipositada a la Caixa de la 
Corporació, i pel que fa a la documentació que acompanya a les proposicions 
dels licitadors que no han resultat adjudicataris, serà retornada una vegada 
hagin transcorregut els terminis per a la interposició de recursos. 
 
QUART.- Quant al termini d’execució del contracte, el projecte executiu 
museogràfic i el projecte tècnic elèctric haurà de presentar-se per l’adjudicatari, 
dins dels SEIXANTA dies naturals següents a la data de signatura del contracte.  
 
El termini d’execució dels projectes anteriors serà de QUATRE MESOS des de 
l’aprovació del projecte executiu, si bé es podrà preveure al contracte la 
possibilitat de modificar o prorrogar el mateix amb l’acord de les parts implicades 
abans de la finalització del termini d’execució inicial. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatària haurà de subscriure una assegurança de 
responsabilitat civil que respongui dels possibles danys i perjudicis ocasionats a 
tercers com a conseqüència de l’execució del contracte per un capital mínim de 
800.000 euros. 
 
SISÈ.- L’adjudicatària s’obliga a realitzar, col·locar i retirar els rètols necessaris 
que anunciïn els diferents sistemes de cofinançament del present contracte en 
els termes exigits per cadascuna de les convocatòries oficials. 
 
SETÈ.- L’adjudicatària destinarà, per a l’execució del contracte els recursos tant 
materials com humans ofertats en la seva plica. 
 
VUITÈ.- El termini de garantia del present contracte serà de 25 mesos a comptar 
de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització 
de l’objecte del contracte. 
 
NOVÈ.-  L'adjudicatària haurà de fer efectiu l'import de 1.369,94 € en concepte 
de despeses per a la publicació dels anuncis de licitació. 
 
DESÈ.- La contractació per part de l'adjudicatària de la realització parcial del 
contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 210 de la 
LCSP, així com el pagament a subcontractistes haurà d'ajustar-se al que disposa 
l'article 211 de la LCSP i a les normatives abans esmentades. 
 
La contractista farà efectives les millores ofertes en la seva plica, i en aquest 
sentit: 
 
- Un sistema de control centralitzat del centre que optimitza els recursos 
personals i materials en el funcionament ordinari. 
- Monitors d’LCD que enfront de les pantalles de plasma tenen menys consum 
i una vida més llarga. 
- Habilitació d’una sala a la planta baixa de la Masia Rocosa que soluciona 
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda per a l’accés a tot el discurs 
museístic de la Masia Rocosa. 
- Ampliació del termini de garantia fins a 25 mesos 
 



 
 

ONZÈ.- Citar l'adjudicatària perquè comparegui a les oficines municipals a 
l'objecte de formalitzar el contracte el proper dia 28 de setembre a les 09.00 h. 
 
DOTZÈ.- Publicar aquest acord al DOUE, al BOE, al DOGC i al perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar, així com procedir a notificar-lo 
individualment a tots els licitadors. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions aplicables en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i 
higiene en el treball. 
 
CATORZÈ.- Facultar el senyor alcalde, per procedir a la formalització del 
present contracte. 
 
QUINZÈ.- Aquesta resolució s’haurà de ratificar per la Junta de Govern Local en 
la propera reunió que celebri. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, a la vila de Canet de Mar, 
a vint-i-set de setembre de dos mil deu. 

 
En compliment de la delegació de competència en matèria de contractació 
efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret número 632/2007, de conformitat 
amb la proposta de la l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 798/2010, de 27 de setembre, 
mitjançant el qual s’adjudica definitivament la contractació de la redacció i el 
disseny del projecte executiu, producció, subministrament i muntatge per a la 
museïtzació de la Casa museu Domènech i Montaner i Masia Rocosa de Canet 
de Mar a l’empresa SONO tecnologia audiovisual, SL. 
 
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 810/2010, DE 28 DE 
SETEMBRE, D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER A LA CONCESSIÓ DE 
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
Vist el Decret número 810/2010, de 28 de setembre, de l’Alcaldia, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

DECRET NÚM. 810/2010, de 28 de setembre, de l’Alcaldia 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de setembre de 2010, va 
acordar adjudicar provisionalment la concessió demanial de l’ús privatiu de 
l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal a la senyora 
Manuela Castrillo Josa, 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. 
 
Atès que l’anterior adjudicació provisional es va publicar el 10 de setembre de 
2010 al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que es va concedir un termini de quinze dies hàbils següents al de la data 
de publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la 



 
 

documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altres documents 
acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com perquè constituís, a la 
caixa de la corporació, la garantia definitiva de 915 euros, establerta en la 
clàusula VI del PCAP. 
 
Atès que en data 22 de setembre de 2009, l’adjudicatari provisional va constituir 
la garantia definitiva per import de 915 euros i va presentar la documentació 
requerida. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa 
l’article 135.4 LCSP, HE RESOLT: 
 
PRIMER.- 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 MCJ, 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. 
 
SEGON.- La durada de la concessió serà de vuit anys a comptar des de la 
formalització del contracte. A la durada inicial es podran afegir, per mutu acord 
de les parts, i sempre de forma expressa, una pròrroga que tindrà una durada de 
dos anys. 
 
TERCER.-  L'adjudicatària haurà de fer efectiu l'import de 231,88 € en concepte 
de despeses per a la publicació dels anuncis de licitació. 
 
QUART.- Citar el concessionari perquè comparegui dins dels deu dies hàbils 
següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva per 
constituir la formalització de la concessió. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament lliurarà a l’adjudicatària un joc de claus de les 
instal·lacions del servei de bar del camp de futbol municipal, abans de la 
formalització del contracte d’aquesta concessió, perquè pugui adequar aquestes 
instal·lacions al més aviat possible i poder fer coincidir la seva posada en marxa 
amb el final de la instal·lació de la gespa artificial que s’està duent a terme en el 
complex esportiu. 
 
SISÈ.- Publicar aquest acord al BOP i al perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, així com procedir a notificar-lo a la licitadora i a Intervenció i 
Tresoreria de l’Ajuntament. 
 
SETÈ.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per procedir a la signatura 
de la formalització del present contracte. 
 
VUITÈ.- Aquest Decret s’haurà de ratificar per la Junta de Govern Local en la 
propera reunió que celebri. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, a la vila de Canet de Mar, 
a vint-i-vuit de setembre de dos mil deu. 

 



 
 

En compliment de la delegació de competència en matèria de contractació 
efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret número 632/2007, de conformitat 
amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 810/2010, de 27 de setembre, 
mitjançant el qual s’adjudica definitivament la concessió demanial de l’ús 
privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal a la 
senyora MCJ, 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. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB AIGÜES DEL TER I 
DEL LLOBREGAT D’AUTORITZACIÓ DE PAS SUBTERRANI DE 
CONDUCCIÓ D’AIGUA I D’OCUPACIÓ PERMANENT PER A 
L’ABASTAMENT DE POBLACIONS 
 
Atès que Aigües Ter Llobregat ha estat l’encarregada de dur a terme el projecte 
de traçat d’interconnexió de les xarxes d’abastament del Maresme Nord i ATLL 
en els trams de Sant Vicenç de Montalt – Canet de Mar- Santa Susanna i fou 
l’encarregada de dur a terme l’execució de les obres i la posterior explotació 
coma part integrant de la xarxa bàsica d’abastament d’aigua a poblacions, 
regulada en la Llei 4/1990, de 9 de març, modificada per la Llei 6/1999, 
d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
 
Atès que aquest nou traçat d’interconnexió discorre per diversos terrenys de 
titularitat pública municipal i sobre els quals s’ha d’autoritzar el pas d’aquesta 
conducció subterrània de referència. 
 
Atès que l’afectació dels terrenys esmentats pel pas de la canonada 
d’abastament d’aigua en alta a poblacions és compatible amb l’ús públic a què 
estan sotmesos aquests terrenys de dotacions, vials, camins públics o zones 
verdes, d’acord amb allò previst a l’article 39 del Decret 303/97, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures per facilitar l’execució 
urbanística. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre Aigües Ter Llobregat i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, mitjançant el qual Aigües Ter Llobregat sol·licita l’autorització per 
a l’ocupació permanent i indefinida del subsòl d’aquests terrenys de titularitat 
pública municipal, conveni que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI D'AUTORITZACIÓ DE PAS SUBTERRANI DE CONDUCCIÓ 
D’AIGUA I D’OCUPACIÓPERMANENT PER A L’ABASTAMENT DE 
POBLACIONS. 
 
PROJECTE DE TRAÇAT D’ INTERCONNEXIÓ DE LES XARXES D’ 
ABASTAMENT DEL MARESME NORD I ATLL. 
 
A Canet de Mar, ...................... 
 



 
 

REUNITS 
 
En JOAQUIM MAS RIUS en qualitat d'Alcalde de l'Ajuntament de CANET DE 
MAR, d’ara endavant identificat com “l’Ajuntament”, amb CIF: xxxx i domicili a 
la mateixa vila, al carrer Ample, 11-13. 
 
En JOAN COMPTE i COSTA, en qualitat de Gerent d'Aigües Ter Llobregat, 
Empresa pública de la Generalitat de Catalunya, amb CIF. xxxxx, d’ara 
endavant identificada com “ATLL”, amb domicili professional a Sant Joan 
Despí, carrer Sant Martí de l’Erm, 30 
 
INTERVENEN 
 
El senyor Joaquim Mas Rius, en nom i representació de l'Ajuntament de Canet 
de Mar que presideix segons resulta de les facultats del seu càrrec, que 
comprenen, segons manifesta, l’atorgament del present Conveni i l’assumpció 
de les obligacions que se’n deriven, i degudament facultat per aquest acte per 
l’acord de la sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 30 de 
setembre de 2010 i del qual s’adjunta un certificat estès per la secretària. 
 
El senyor Joan Compte i Costa, en representació d'Aigües Ter Llobregat, 
Empresa pública de la Generalitat de Catalunya creada per Llei del Parlament 
de Catalunya 4/1990 de 9 de març, d’ordenació de l’abastament de l’àrea de 
Barcelona (DOGC 1271 de 23/03/90) segons les facultats atribuïdes en l’article 
12.9 dels Estatuts aprovats per Decret de la Generalitat de Catalunya 
210/1993, de 27 de juliol (DOGC 1796 de 13 de setembre de 1993), que li 
resulta del seu càrrec de Gerent i d’acord amb la Resolució, de Delegació de 
Funcions, de data 23 d’abril de 2004, publicada al DOGC núm. 4139 de 24 de 
maig de 2004. 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a atorgar el present 
conveni i obligar-se al seu compliment. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que Aigües Ter Llobregat, ha aprovat per resolució de data 22 de maig de 
2007, el Projecte de traçat d' interconnexió de les xarxes d'abastament del 
Maresme Nord i ATLL. Tram Sant Vicenç de Montalt – Canet de Mar, i en data 
27 de juliol de 2007, el Projecte de traçat d' interconnexió de les xarxes 
d'abastament del Maresme Nord i ATLL. Tram Canet de Mar – Santa Susanna, 
i és qui portarà a terme l'execució de les obres i la seva posterior explotació 
com a part integrant de la xarxa bàsica d'abastament d'aigua a poblacions, 
regulada en la Llei 4/1990, de 9 de març, modificada per la Llei 6/1999, 
d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
II. Que el nou traçat de la canonada per a l’abastament al municipi de Canet de 
Mar, ha de discórrer per diversos terrenys de titularitat pública, segons es 
detalla en els plànols adjunts com a document 1 al present Conveni, en els 
quals es detalla el traçat de la canonada. 
 
FINCA POL PARC SO SS SE 
Tram Sant Vicenç de Montalt – Canet de Mar 
FP-
CTM-
001 

- 48481-
01 

92,00 45,00 0,00 



 
 

PU-
CTM-
001 

2 9010 4.744,00 3.089,00 0,00 

PU-
CTM-
002 

3 9015 1.427,00 905,00 34,00 

Tram Canet de Mar – Santa Susanna 
PU-
CTM-
001 

5 9001 126,00 96,00 12,00 

PU-
CTM-
002 

Ronda Dr. Angles i Dr. 
Manresa 

258,00 6580,00 27,00 

 
III. Els terrenys afectats pel pas de la canonada, segons el punt anterior, son 
de titularitat pública municipal, segons s’acredita mitjançant els corresponents 
certificats emesos pel Secretari de la Corporació, i que s’uneixen al present 
Conveni com a document 2. Sobre els mateixos s’ha d’autoritzar el pas de la 
conducció subterrània de referència, l’abast de la qual es regula mitjançant el 
present Conveni. 
 
IV. L’afectació dels terrenys esmentats als apartats anteriors pel pas de la 
canonada d’abastament d’aigua en alta a poblacions és compatible amb l’ús 
públic a que estan subjectes els mateixos de dotacions, vials, camins públics o 
zones verdes, d’acord amb allò previst a l’article 39 del Decret 303/97, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures per facilitar 
l’execució urbanística. 
 
En conseqüència, ATLL ha sol·licitat i l’Ajuntament atorga en aquest acte, 
l’autorització per a l’ocupació permanent i indefinida del subsòl dels citats 
vials/camins públics per la canonada, Projecte de traçat d' interconnexió de les 
xarxes d'abastament del Maresme Nord i ATLL, el contingut de la qual 
s’especifica en els següents pactes. 
 
Ambdues parts reconeixen les causes d’interès públic que determinen el 
present Conveni i, en la seva virtut, 
 
PACTEN 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Canet de Mar atorga a favor d’ATLL i en benefici de 
la conducció d’aigua potable i elements auxiliars de la mateixa, resultat del 
Projecte a què es refereix la primera manifestació, 
 
a) Una autorització administrativa a perpetuïtat per al pas d’aqüeducte en el 
subsòl de les finques de domini públic esmentades en la manifestació segona i 
que es descriu com: 
• Tram entre el nou dipòsit d’Arenys de Mar i Canet de Mar. Tram amb doble 
canonada. Una canonada d’acer de 500mm de diàmetre d’impulsió al nou 
dipòsit i una altra de baixada, per l’abastament de Canet de Mar per gravetat 
des del dipòsit d’Arenys, de PEAD de 315 mm de diàmetre. 
 
• Tram que discorre per la Ronda Doctor Anglès i Ronda Doctor Manresa fins 
arribar a lazona de l’urbanització de March Pastor. Canonada d’acer de 500 
mm de diàmetre. S’adjunta al present Conveni, com a document número 3, el 
plànols corresponents a la planta del traçat de la canonada que l’Ajuntament 



 
 

autoritza a instal·lar mitjançant aquest acte i que ambdues parts signen com a 
prova de conformitat. 
 
b) Així mateix, l’Ajuntament atorga a favor d’ATLL el domini sobre un total de 
73 m² de porcions de terreny on aniran ubicades un total de vuit arquetes, tal i 
com es grafia als plànols que s’adjunten. 
 
SEGON.- L’ús del domini públic de la citada conducció d’aigua potable, que 
s’autoritza per causa del servei públic d’abastament d’aigua en alta, es declara 
expressament compatible amb l’ús públic del terrenys afectats i objecte 
d’aquest Conveni. En conseqüència, ATLL podrà exercir les facultats inherents 
a la seva titularitat i efectuar sobre la conducció i els espais adjacents els 
treballs d’inspecció, manteniment, reparació i renovació que siguin necessaris. 
 
TERCER.- Per raó del servei públic d'aigua que presta Aigües Ter Llobregat, 
els terrenys sobre els quals s’atorga l’autorització administrativa pel pas 
d’aqüeducte, resten sotmesos a les següents limitacions: 
 
a) Sempre que calgui i amb el pagament o reparació dels danys que 
s'ocasionin en cada cas, lliure accés a l'esmentada franja, per a realitzar els 
treballs de vigilància, manteniment i reparació que calgui fer, tant pel personal 
d'ATLL o contractat per aquest, com dels mitjans mecànics necessaris en cada 
cas. 
 
b) La prohibició en l’esmentada franja, d’obrir rases, excavacions o realitzar 
altres treballs subterranis semblants, a una profunditat superior als vuitanta 
centímetres, llevat dels corresponents a treballs de detecció, manteniment, 
reparació o substitució de la conducció d’aigua que siguin executats 
directament o autoritzats a tercers per ATLL. 
 
c) La prohibició de fer moviments de terres o amuntegament de materials sobre 
l’espai de la franja del vial o zones llindants que representin un risc per 
l'estabilitat de la conducció, en limitin l’accessibilitat a la mateixa o posin en 
perill la continuïtat del servei. 
 
d) No es permetrà plantar arbres o arbusts de tija alta, ni aixecar edificacions o 
construccions de cap mena sobre la mateixa. 
 
e) Aigües Ter Llobregat podrà senyalitzar sobre el terreny, amb fites visibles i 
amb caràcter fix, compatibles i sense risc per a la circulació rodada, el traçat de 
l'eix de la canonada previ avís a l'Ajuntament i amb consentiment sobre la seva 
ubicació. 
 
f) L’Ajuntament vetllarà per la conservació de les instal·lacions ubicades a la 
franja autoritzada. 
 
g) Quan l’Ajuntament hagi d’executar obres sobre els terrenys de domini públic 
afectats per la present autorització de pas, donarà trasllat de la documentació 
de que consti el projecte d’obres ordinàries o d’urbanització, a la titular de 
l’autorització, per a que en el termini màxim de quaranta-cinc (45) dies emeti 
informe sobre les obres i en el seu cas, proposi les mesures de garantia que 
consideri oportunes, per assegurar la integritat de la canonada en l’execució 



 
 

del projecte. Transcorregut el termini anterior, sense que ATLL emeti informe, 
es considerarà que el mateix és favorable. 
Les obres complementàries que en el seu cas ATLL consideri necessàries per 
a la conducció de la canonada, s’inclouran en el Projecte. 
 
Així mateix, quan ATLL hagi de dur a terme actuacions de reparació, vigilància 
o manteniment també donarà trasllat a l'Ajuntament per tal de reduir les 
afectacions que es puguin produir en els vials i camins per on transcorre. 
 
QUART.- Atesa la titularitat actual del dret de pas de la conducció existent, la 
condició pública de les entitats signatàries i el caràcter de servei públic que 
determina l’atorgament de l’autorització continguda en el present document, 
l’Ajuntament declara l’exempció d’ATLL del pagament de taxes, cànons o altres 
percepcions públiques de caràcter local derivades de la utilització del domini 
públic de titularitat de l’Ajuntament per les instal·lacions objecte del present 
Conveni. 
 
I per que així consti, ho signen per triplicat ambdós compareixents al lloc i data 
que apareixen en l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre Aigües Ter 
Llobregat i l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’autorització de pas subterrani 
de conducció d’aigua i d’ocupació permanent per a l’abastament de poblacions. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, perquè signin tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els 
efectes. 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER REGULAR L’AUTORITZACIÓ D’ÚS 
D’ESPAIS DEL CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA 
TÈXTIL – ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és propietària d’una finca situada al mig del 
centre urbà del municipi de Canet de Mar. Es tracta del Centre de Recerca i 
Transferència Tecnològica Tèxtil-Escola de Teixits. Està format per edificis on 
s’han habilitat aules, tallers i zones esportives destinades exclusivament a l’ús 
dels alumnes de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt 
de Canet de Mar. 
 
Atès que l’any 1982, la Diputació de Barcelona va signar un conveni amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la cessió de zones esportives per a ús 
públic del municipi.  
 



 
 

Atès que, posteriorment, s’amplià l’esmentat conveni i es van cedir altres espais 
del recinte (aules i sala d’actes) per a la realització d’activitats d’àmbit municipal 
organitzades per l’Ajuntament 
 
Atès que, enguany, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament han signat un altre 
conveni per regular la cessió d’ús d’espais perquè siguin destinats a les 
activitats formatives del subcentre del Consorci Centre Associat de la UNED de 
Terrassa a Canet de Mar, conveni que va ser signat en data 1 d’abril de 2010. 
 
Atès que es considera necessari i convenient establir un marc general de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a l’autorització d’ús de les 
sales i els espais de l’equipament docent Centre de Recerca i Transferència 
Tecnològica Tèxtil – Escola de Teixits de Canet de Mar, d’ara endavant “CRTT-
Escola de Teixits”, inscrita amb el codi d’actiu F001027 a l’inventari de Béns de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Vist i trobat conforme el conveni marc de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER REGULAR 
L’AUTORITZACIÓ D’ÚS  ELS ESPAIS 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb domicili a Rambla de Catalunya, 126, 
CP: 08008 de Barcelona i NIF xxxxxx, representada per la presidenta delegada 
de l’Àrea d’Educació, Il·lma. Sra. Carme García Suárez, a tenor de les 
competències establertes a l’epígraf 4.1.h) de la Refosa 1/2010, aprovada per 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 16 de juny de 
2010 i publicada al BOPB núm. 149, de 23/06/10, i assistida pel secretari 
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon en ús de les facultats que li han estat 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 11 de 
novembre de 2008, publicat al BOPB núm. 279, de 20/11/08, p. 21. 
 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, amb domicili a Carrer Ample, 11-13, 
08360 de Canet de Mar i NIF xxxxxx, representat per la Regidora d’Educació, 
Sra. Sílvia Tamayo Mata, a tenor de les competències establertes al Decret de 
l’Alcaldia 632/2007 de 5 de juliol i assistida per la Secretària Núria Mompel 
Tusell. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària d’una finca situada al mig del centre 
urbà del municipi de Canet de Mar. Es tracta del Centre de Recerca i 
Transferència Tecnològica Tèxtil-Escola de Teixits. Està format per edificis on 
s’han habilitat aules, tallers i zones esportives destinades exclusivament a l’ús 
dels alumnes de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt 
de Canet de Mar. 
 



 
 

II. L’any 1982, la Diputació de Barcelona va signar un conveni amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la cessió de zones esportives per a ús 
públic del municipi. Posteriorment, s’amplià l’esmentat conveni i es van cedir 
altres espais del recinte (aules i sala d’actes) per a la realització d’activitats 
d’àmbit municipal organitzades per l’Ajuntament 
 
III. Enguany, la Diputació de Barcelona ha signat un altre conveni amb 
l’esmentat ajuntament per a regular la cessió d’ús d’espais per tal de que siguin 
destinats a les activitats formatives del subcentre del Consorci Centre Associat 
de la UNED de Terrassa a Canet de Mar. 
 
Els espais cedits consisteixen en quatre aules (una d’elles amb equipament 
informàtic) i un espai d’ús exclusiu per a la sala del professorat i d’administració 
del Centre. La vigència de la cessió es va establir fins el 30 de juny de 2010 
amb opció de pròrroga que va ser exercida. El nou període de vigència abasta 
fins el 30 de juny de 2011. 
 
IV. Cal fer esment, així mateix, que l’any 2008 la Diputació va formalitzar un 
altre conveni amb el Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de 
Catalunya (COPCA) per a la mateixa finalitat d’aprofitament dels espais. 
Aquest conveni conserva la seva vigència atès que la clàusula onzena permet 
la seva pròrroga tàcita, fins a la disposició d’un espai propi al districte 22 @ de 
Barcelona, per períodes anuals a excepció de denúncia prèvia per alguna de 
les parts. 
 
Els espais cedits comprenen : laboratori-taller, sala d’ordinadors, biblioteca, 
mostrateca, cafeteria i espais lliures del CRTTT-Escola de Teixits. 
 
V. Que la minuta del present conveni específic va ser aprovada per acord de la 
Junta de Govern de data 16 de setembre de 2010. 
 
Per tot això, les parts intervinents de comú acord i reconeixent-se plena 
capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest Conveni que es regirà pels 
següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc general de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar respecte per a 
l’autorització d’ús dels de les sales i espais de l’equipament docent Centre de 
Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil – Escola de Teixits de Canet de 
Mar, d’ara endavant “CRTT-Escola de Teixits”, inscrita amb el codi d’actiu 
F001027 a l’inventari de Béns de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon : Actuacions objecte del conveni 
Aquest marc general ha de regular el protocol a seguir per ambdues 
institucions davant d’una demanda d’un tercer i els drets i obligacions de cada 
una de les parts implicades. 
 
Tercer.- Finalitat de la utilització dels espais 
Les activitats que les entitats sol·licitants poden desenvolupar durant 
l’autorització d’ús dels espais poden contemplar la formació i la informació sota 



 
 

la forma d’assemblees, reunions, actes socials, entre altres. Tanmateix, 
sempre seran prèviament supervisades per la direcció del CRTTT- Escola de 
Teixits i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Resta exclosa qualsevol activitat de caràcter xenòfob, homòfob o que impliqui 
discriminació d’altre tipus. Així mateix, no s’autoritzarà cap activitat que pugui 
ocasionar, ni que sigui potencialment, molèsties als veïns o transeünts o un 
desprestigi al nom del propi CRTTT- Escola de Teixits, en general de la 
Diputació de Barcelona o 
de qualsevol altre corporació. 
 
Quart.- Tipologia de les entitats sol·licitants de l’ús d’espais 
Podran utilitzar les instal·lacions del recinte CRTTT- Escola de Teixits totes les 
entitats privades, municipals o supramunicipals que formulin la sol·licitud 
d’acord amb el procediment “ad hoc” i s’acullin als compromisos a que resten 
obligades, establerts en 
el Pacte següent d’aquest conveni. 
 
Cinquè.- Procediment de petició i criteris d’utilització 
 
1. L’entitat interessada adreçarà la seva sol·licitud per escrit a l’Ajuntament de 
Canet de Mar qui donarà trasllat d’una còpia al CRTTT- Escola de Teixits., en 
aquesta petició 
caldrà fer constar com a mínim: 
 
- dades entitat sol·licitant: nom, NIF, adreça, persona de contacte i telèfon i 
correu electrònic 
- dades acte/esdeveniment: nom, data/es i horari i entitat organitzadora (si és 
diferent a la sol·licitant) 
- tipus d’espai a utilitzar i capacitat necessària (aula, sala, ...) 
- necessitats logístiques, d’equipament i suport audiovisual 
 
Ambdues institucions analitzaran la disponibilitat dels espais i la finalitat per a 
la qual se sol·licita. Si ambdues parts consideren viable l’autorització d’ús dels 
espais, l’Ajuntament ho comunicarà per escrit a l’entitat sol·licitant indicant-li de 
forma precisa els espais de que disposarà, la vigència i les condicions a les 
que resta subjecte l’autorització. En cas de denegació, l’Ajuntament també serà 
l’encarregat de  comunicar-ho indicant els motius. 
 
2. L’entitat sol·licitant de l’ús dels espais es compromet a: 
 
a) Respectar i fer respectar en tot cas: 
o l’aforament màxim dels diferents espais, sense que es puguin afegir cadires 
a la capacitat pròpia de cada sala o permetre l’estada de públic fora del pati de 
butaques. 
o l’horari d’utilització autoritzat. 
o la prohibició de fumar en tot l’edifici. 
o la prohibició d’entrar begudes, menjar a les sales i/o cuinar, transformar o 
manipular aliments, excepte en els casos previstos en les condicions dels 
serveis especials. 
o la prohibició d’encendre foc en tots el espais. 
o les normes de seguretat establertes per la Diputació de Barcelona. 
 



 
 

b) No introduir variacions en la data, en l’horari o en l’activitat autoritzada i, en 
tot cas, comunicar a la unitat o departament responsable de l’espai, les 
possibles variacions amb un mínim de 48 hores d’antelació. 
 
c) No realitzar filmacions amb finalitats comercials o sense autorització prèvia 
de la Gerència de Serveis d’Educació, atenent a les taxes i supòsits 
d’exempció previstos en la normativa vigent. 
 
d) Mantenir lliures d’obstacles les vies d’evacuació i portes d’emergència. En 
cap cas es pot bloquejar, obstaculitzar o tapar les senyalitzacions 
d’emergència, els extintors i polsadors d’alarma o el detectors d’incendis, ni 
qualsevol altre element de seguretat i prevenció. 
 
e) Vetllar per la seguretat dels treballadors propis i col·laboradors, d’acord amb 
la legislació vigent sobre prevenció de riscos laborals i concretament, vetllar 
per la correcta utilització dels equips i mesures de protecció individual, tot 
aplicant els principis d’acció preventiva descrits a l’article 15 de la Llei 31/1995 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
f) Informar per escrit al responsable del CRTTT- Escola de Teixits dels riscos 
que puguin generar les activitats que es desenvoluparan als espais cedits, que 
puguin afectar a la resta d’estadants i personal de serveis del centre, així com 
les mesures preventives a aplicar, segons estableix l’article 4 del R.D. 
171/2004 pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
g) No malmetre les instal·lacions, els equipaments ni els béns mobles i utilitzar 
únicament els espais oberts al públic i els espais i equipaments cedits, dintre 
de l’horari autoritzat. En aquest sentit no es podrà circular per altres espais ni 
utilitzar-los sense autorització. 
 
h) Encarregar-se de deixar els espais nets i endreçats, fent ús dels seus propis 
mitjans, immediatament després de la seva utilització, en el supòsit que aquest 
generi residus i brutícia excepcionals (catering, celebracions, festes populars, 
etc). 
 
i) Responsabilitzar-se en la seva totalitat dels objectes i aparells propis o 
prestats pel CRTTT-Escola de Teixits que puguin ser objecte de desperfecte o 
robatori durant la realització de l’activitat. 
 
j) Col·laborar en la vigilància dels espais i recintes que li han estat autoritzats. 
 
k) Respectar la prohibició d’enganxar cap mena d’objectes i/o pòsters a les 
parts tant interiors com exteriors del recinte, excepte en els llocs habilitats per a 
fer-ho, que s’hauran de desenganxar una vegada hagi finalitzat l’activitat. 
 
l) Aportar els aparells per a multimèdia, audiovisuals i informàtica per al 
desenvolupament de l’activitat programada, a excepció de que tingui lloc a la 
Sala d’Actes que ja disposa d’equipaments permanents. Així mateix, consultarà 
amb la Direcció del CRTTT-escola de Teixits les possibilitats d’instal·lació i/o 
connexió sense perjudici dels aparells ja instal·lats. Resta totalment prohibit la 
manipulació o desconnexió dels aparells instal·lats per a posar-hi d’altres. 
 



 
 

m) Respectar la prohibició de prestar servei de catering en qualsevol dels 
espais a l’excepció de la Sala d’Actes i l’Aula d’Informàtica. Es restringirà 
aquesta possibilitat si en la seva realització es pogués interferir en el normal 
desenvolupament d’activitats paral·leles que s’estiguin realitzant al CRTTT-
Escola de Teixits. El trasllat o moviment de cadires i taules que es pugui 
realitzar als efectes seran responsabilitat de l’ens sol·licitant, qui les deixarà en 
les condicions d’ordre i neteja inicials. 
 
n) Respectar la prohibició de fer ús de qualsevol equipament (fax, 
fotocopiadora, material fungible, etc.) de la Secretaria del CRTTT-Escola de 
Teixits mentre aquesta romangui tancada i sense cap persona al càrrec. 
 
o) Informar a les empreses subcontractades que la present normativa es fa 
extensiva a les activitats que aquestes desenvolupin com a conseqüència de la 
preparació i desenvolupament de l’acte. 
 
p) Desmuntar i retirar de l’edifici tot el material propi que hagi utilitzat, un cop  
analitzada l’activitat i dins l’horari d’utilització autoritzat; deixant lliure la 
instal·lació i tornant a la seva configuració inicial els equipaments utilitzats. 
 
q) Sol·licitar autorització amb antelació per a la col·locació de qualsevol 
element d’ornamentació. 
 
r) Atendre les indicacions i disposicions que li comuniqui el responsable de 
l’espai respecte a normativa i criteris de funcionament de les instal·lacions no 
recollides en la present normativa. 
 
s) D’acord amb l’establert a l’article 92.7 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre 
de 2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques : 
 
o en el seu cas, assumir les despeses de conservació i manteniment, 
impostos i taxes i altres tributs. 
o obtenir totes les llicències i els permisos que requereixi l’ús de l’espai o 
l’activitat que s’ha de realitzar sobre aquest. 
o l’assumpció de la responsabilitat derivada de l’ocupació, amb menció, si 
s’escau, de l’obligatorietat de formalitzar l’oportuna pòlissa d’assegurança, aval 
bancari o una altra garantia suficient. 
o l’acceptació de la revocació unilateral, sense dret a indemnitzacions, per 
raons d’interès públic 
 
La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de realitzar les comprovacions 
oportunes que permetin conèixer el grau real d’utilització dels espais i la de 
prohibir les activitats que vulnerin el compliment de la present normativa. 
 
3. Formalització 
 
Es preveuen les següents maneres de formalitzar la utilització dels espais: 
 
1. utilització d’espais per un període màxim d’1 dia: l’entitat sol·licitant signarà 
un document de compromís en el què es recull el pacte cinquè.2, així com la 
taxa que haurà de fer efectiva si s’escau, el model del qual és el que es 
transcriu tot seguit : 
 



 
 

“DOCUMENT DE COMPROMÍS A FORMALITZAR PER L’ENTITAT 
SOL·LICITANT D’UNA AUTORITZACIÓ D’US D’ESPAIS AL CRTTT-ESCOLA 
DE TEIXITS DE CANET DE MAR 
En (nom i cognoms), (càrrec responsable legal) de (nom entitat 
pública/privada), amb DNI/NIF núm. ...... es compromet, durant el període 
d’autorització d’ús del espai, a complir i fer complir les obligacions que tot 
seguit es relacionen: 
 
(reproducció íntegra del punt 5.2 d’aquest conveni) 
 
Així mateix, i si s’escau, es compromet a abonar l’import de la taxa d’un valor 
de .... EUR. 
 
Canet de Mar, a (data). 
 
(Nom i cognoms) 
 
(càrrec responsable legal)” 
 
2. utilització d’espais per un període superior a 1 dia: aprovació mitjançant 
acord de la Presidència Delegada de l’Àrea d’Educació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
L’Àrea d’Educació es reserva el dret de formalitzar la utilització d’espais 
mitjançant conveni per aquells casos que consideri excepcionals, en especial, 
per a la seva llarga durada, pel tipus d’activitat a dur a terme, i/o pel nivell de 
l’espai ocupat. 
 
En tots els supòsits, l’autorització d’us restarà subjecte a tots els requeriments 
previstos en el present conveni que puguin ser aplicables. 
 
4. Règim econòmic 
 
Les autoritzacions d’ús d’espais no seran remunerades quan l’entitat sol·licitant 
sigui de caràcter públic. 
 
En el supòsit en que l’entitat sol·licitant sigui privada, amb o sense ànim de 
lucre, només serà gratuïta quan la utilització privativa no comporti una utilitat 
econòmica per a l’entitat autoritzada. 
 
Sisè.- Compromisos de les parts 
 
1) Diputació de Barcelona (CRTTT-Escola de Teixits): 
 
a) Les despeses dels serveis de climatització i neteja imputables als espais 
autoritzats aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona, a l’excepció dels 
supòsits contemplats als Pactes Cinquè 2 h) i Sisè 2.c) d’aquest Conveni. 
 
b) Les actuacions de manteniment dels espais es faran des del Servei de 
Manteniment d'Edificis de la Direcció de Serveis d'Edificació i Logística. En cas 
de mal ús ja se'n faria la corresponent reclamació. 
 



 
 

c) Es senyalitzarà la ubicació de l’entitat usuària dels espais, tant a l’interior 
com a l’exterior d’aquests, d'acord amb la normativa que estableix la Diputació 
de Barcelona per als seus edificis. 
 
2) Compromisos de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
a) El servei d’obertura, tancament, vigilància i control d'accés de l'entrada de 
l'edifici anirà a càrrec del Ajuntament de Canet de Mar. 
 
b) Serà també de la responsabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar gestionar 
el servei de consergeria. La persona assignada haurà de romandre prestant 
servei des de l’inici fins el final de l’activitat, per al supòsit de que sigui requerit 
durant el desenvolupament de l’activitat. 
 
c) Durant el període vacances en que el CRTTT-Escola de Teixits estigui 
tancat i els serveis de neteja romangui en descans, l’Ajuntament de Canet de 
Mar s’encarregarà d’organitzar la neteja immediatament a la finalització de les 
activitats que s’estiguin portant a terme i amb els seus propis mitjans. 
 
Setè: Comissió de seguiment 
 
Es constitueix una Comissió de Seguiment integrada pel Gerent dels Serveis 
d’Educació de la Diputació de Barcelona i la Regidora d’Educació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Aquesta Comissió és l’encarregada de vetllar pel satisfactori compliment de les 
previsions contingudes en el present Conveni, així com de la seva evolució en 
els termes previstos. Així mateix, ha de garantir l’intercanvi d’informació entre 
les dues entitats sobre el funcionament global de l’activitat. 
 
Es reunirà de forma ordinària una vegada a l’any i de forma extraordinària 
sempre que qualsevol de les parts ho requereixi. 
 
El seguiment del dia a dia anirà a càrrec d'un representant de la direcció del 
CRTTTEscola de Teixits i un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
que informaran a la Comissió de Seguiment. 
 
Vuitè : Vigència del Conveni 
 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2011. 
 
El conveni es prorrogarà de forma tàcita per anys naturals si arribat el moment 
d’exhauriment de la seva vigència cap de les parts procedeix a la seva 
denúncia. 
 
Novè : Causes d’extinció 
 
El conveni podrà extingir-se per les causes següents: 
 
a) Per exhauriment de la seva durada. 
b) Per resolució de mutu acord entre ambdues parts. 
c) Per resolució per causa d’incompliment de les obligacions d’una de les parts. 



 
 

d) Per les restants causes que siguin previstes a la normativa general i 
sectorial aplicable. 
 
Desè: Règim jurídic i jurisdicció competent 
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, al Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a la resta de l’ordenament de 
règim local aplicable. 
 
Seran competents per resoldre qualsevulla controvèrsia entre les parts sobre 
l’objecte del present conveni els tribunals de la jurisdicció contenciosa 
administrativa que siguin competents a la ciutat de Barcelona. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el 
signen en dos exemplars, als llocs i en les dates indicats. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona per regular l’autorització d’ús d’espais del Centre de Recerca i 
Transferència Tecnològica Tèxtil – Escola de Teixits de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Nomenar la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Educació i Cultura, 
Sílvia Tamayo Mata, com a membre de la comissió de seguiment encarregada 
de vetllar pel satisfactori compliment de les previsions contingudes en el 
conveni i garantir l’intercanvi d’informació entre les dues entitats sobre el 
funcionament global de l’activitat. 
 
TERCER.- Facultar la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Educació i Cultura, 
Sílvia Tamayo Mata, perquè signi tots els documents que siguin necessaris per 
dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a les parts interessades a tots els efectes. 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 6 FINS AL DIA 17 DE SETEMBRE 
DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

739 06/09/2010 Permís obertura activitat depilació riera Gavarra, xx Sílvia Tamayo 
740 06/09/2010 Resposta recurs reposició P. Nolla Alcalde 
741 06/09/2010 Revetlla popular plaça 11 de Setembre Cati Forcano 
742 06/09/2010 Devolució impost fiança sector UA12 Antoni Gaudí  Cati Forcano 
743 07/09/2010 Autorització instal·lació circ Hermanos Rossi, SL Sílvia Tamayo 
744 10/09/2010 Llicència primera ocupació carrer del Mar, xx Cati Forcano 
745 10/09/2010 Renovació tarja d'aparcament  Cati Forcano 
746 10/09/2010 Permís funcionament Circ Hermanos Rossi, SL Sílvia Tamayo 
747 13/09/2010 Llicències de gas natural Cati Forcano 



 
 

Núm. Data Resum Signatura 
748 13/09/2010 Incoació expedients de trànsit Alcalde 
749 13/09/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
750 13/09/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
751 13/09/2010 Nomenament director d'obra i coordinador de 

seguretat i salut plataformes elevadores 
Alcalde 

752 13/09/2010 Imposició segona multa coercitiva, c/ Ample, xx Cati Forcano 
753 13/09/2010 Resolució ajut Palauet famílies situació desfavorida Sílvia Tamayo 
754 14/09/2010 Despeses setmanals Alcalde 
755 14/09/2010 Fraccionament pagament multa Alcalde 
756 15/09/2010 Compareixença en el recurs contenciós 

administratiu  
Alcalde 

757 15/09/2010 Llicència d'obres c/ Abell, xx  Cati Forcano 
758 15/09/2010 Aprovació segona certificació gespa Alcalde 
759 15/09/2010 aprovació plans de seguretat i salut plataformes 

elevadores 
Alcalde 

760 15/09/2010 Adjudicació provisional museïtzació Casa museu Ll. 
Domènech i Montaner 

Alcalde 

761 15/09/2010 3a certificació gespa camp de futbol Alcalde 
762 15/09/2010 Pagament liquidació vigilants aparcament Alcalde 
763 16/09/2010 Lloguer envelat Cati Forcano 
764 16/09/2010 Desistir reclamació responsabilitat patrimonial Alcalde 
765 16/09/2010 Desistir responsabilitat patrimonial Alcalde 
766 16/09/2010 Segona certificació enllumenat carrers Alcalde 
767 16/09/2010 Devolució impost fiances obra R, Gavarra, xx Cati Forcano 
768 16/09/2010 Incoació exp. Ordre execució c/ Mar, xx Cati Forcano 
769 16/09/2010 Remissió expedient i compareixença RCA núm. 

308/2010 A 
Alcalde 

770 17/09/2010 Notificació al Jutjat de la data d'entrada a l'edifici del 
c/ Muní, xx 

Alcalde 

771 17/09/2010 Compareixença RCS 275/10 B i remissió de 
l'expedient al jutjat. 

Alcalde 

772 17/09/2010 Autorització esdeveniments Casa Roura Alcalde 
773 17/09/2010 Denegar responsabilitat patrimonial Alcalde 

 
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 10.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 



 
 

 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


