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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 12 DE JULIOL DE 2017 
 

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: 9.00 hores 
Hora que acaba: 12.00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas 
Peitabí, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  05.07.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació conveni de col.laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre 

del Liceu i l’Ajuntament de Canet de Mar 
4) Donar compte de la relació de decrets del 26 al 30 de juny de 2017 (números 

del 768 al 799) 
5) Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 05.07.17 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 5 de juliol de 2017 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 
del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
- Auto de data 30 de juny de 2017, rebut del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya – Sala Contenciosa Administrativa – Secció Primera,  en relació al 
Recurs Ordinari núm. 103/2017, comunicant tenir per reproducida la 
documental aportada en via administrativa i jurisdiccional i delcarar per 
conclosa la fase de prova del procés, no estimant necessària la celebració de 
vista pública i concedint a la part actora un temrini de deu dies per presentar 
escrit de conclusions. 

  
 Se’n dóna compte. 
 
 
- Providència de data 29 de juny de 2017, rebut del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 8 de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 
413/2013 E, interposat per VISOREN RENTA, S.L., contra l’Ajuntament de 
Canet de Mar, comunicant que una vegada vist l’estat del procediment i de 
conformitat amb el que disposa la Llei de la Jurisdicció, es declaren les 
actuacions concluses per sentència. 

  
 Se’n dóna compte. 
 
 
- Decret de data 26 de juny de 2017, rebut del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 6 de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 431/2016 D, 
interposat per JJBT, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, JMS i PNA, 
acordant fixar la quantia del present recurs en indeterminada, amb la sola 
oposició del codemandat  PNA. 

  
 Se’n dóna compte. 
 
- Escrit de data 23 de juny de 2017, presentat per la Diputació de Barcelona, 

davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17, de Barcelona,  en relació 
al Procediment Abreujat núm. 134/16 F3, interposat pel senyor JVM, contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar i AXA, sol.licitant es practiqui la taxació de 
costes i requereixi el pagament a la part condemnada. 

  
 Se’n dóna compte. 

3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA 
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE EL LICEU I L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR 
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Atès que l’Associació Cultural Plataforma Odèon ha proposat a l’àrea de Cultura 
organitzar conjuntament una sessió d’Òpera a la fresca a través del programa 
Liceu a la Fresca que organitza la Fundació del Gran Teatre del Liceu en 
col·laboració amb municipis d’arreu. 
 
Atès que és voluntat del govern municipal participar i donar suport a les entitats 
perquè desenvolupin una programació cultural estable i de qualitat, i que les 
obligacions que ha d’assumir l’Ajuntament per desenvolupar aquesta activitat es 
restringeixen a donar suport logístic el dia de l’esdeveniment (cadires, tarima i 
assegurança de responsabilitat civil.) 
 
Atès que l’entitat Associació Cultural Plataforma Odèon té la infraestructura 
necessària per fer la projecció d’aquest esdeveniment, i que l’espai per dur a 
terme la projecció de “Il trovatore”, de G. Verdi serà al c/ample el dia 21 de juliol 
a les 22h. 
 
Atès que per poder dur a terme aquesta activitat és necessari que l’Ajuntament 
signi el conveni de col·laboració que la Fundació Gran Teatre del Liceu ha previst 
per tots els municipis col·laboradors amb aquest acte cultural. 
 
Vist l’informe tècnic el text del qual és el següent: 
 
“Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
emet el següent informe en relació al conveni de col·laboració amb el Gran Teatre 
del Liceu per a la participació amb el projecte Òpera a la fresca per a la edició 
2017. 
 
Atès que l’Associació Cultural Plataforma Odèon ha proposat a l’àrea de Cultura 
per segon any consecutiu organitzar conjuntament una sessió d’Òpera a la fresca 
a través del programa Liceu a la Fresca que organitza la Fundació del Gran Teatre 
del Liceu en col·laboració amb municipis d’arreu. 
 
Atès que és voluntat del govern municipal participar i donar suport a les entitats 
perquè desenvolupin una programació cultural estable i de qualitat, i que les 
obligacions que ha d’assumir l’Ajuntament per desenvolupar aquesta activitat es 
restringeixen a donar suport logístic el dia de l’esdeveniment (cadires, tarima i 
assegurança de responsabilitat civil.) 
 
Atès que el públic esperat no supera els 500 espectadors i que l’espectacle es 
realitzarà a l’aire lliure no es necessari realitzar un pla d’autoprotecció  i el control 
del públic anirà a càrrec de l’Associació Cultural Plataforma Odèon. 
 
Atès que l’entitat Associació Cultural Plataforma Odèon té la infraestructura 
necessària per fer la projecció d’aquest esdeveniment, i que l’espai per dur a 
terme la projecció de “Il trovatore”, de G. Verdi serà al c/Ample el dia 21 de juliol 
a les 22h. 
 
 
Atès que per poder dur a terme aquesta activitat és necessari que l’Ajuntament 
signi el conveni de col·laboració que la Fundació Gran Teatre del Liceu ha previst 
per tots els municipis col·laboradors amb aquest acte cultural. 
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Per tot l’esmentat, s’informa favorablement per a la signatura del conveni de 
col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu que regula les condicions per a la 
projecció de Il Trovatore el dia 21 de juliol a les 22h al c/Ample de Canet de Mar.” 
 
 
Atès que el text de referència és el següent: 
 
 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Barcelona, el dia XXXX 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Roger Guasch i Soler, amb D.N.I. núm. 36.568.026 G, en 
qualitat de Director General de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, 
amb NIF G-60754223 i domicili a La Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en 
virtut de l’escriptura de poder atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Manuel-
Àngel Martínez García en data 8 d’octubre de 2013, i amb número de protocol 
1.795. En endavant, el LICEU. 
 
De l’altra part, la senyora Blanca Arbell Brugarola, en la seva qualitat d’Alcaldessa 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i domicili al c/Ample, 11 de Canet de Mar. En 
endavant, l’Ajuntament. 
 
Reconeixent-se mútuament la capacitat requerida per atorgar el present conveni 
de col·laboració. 
 
MANIFESTEN 
 

I. Que el LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la 
principal finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles 
iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura 
musical operística a tot el territori de Catalunya. 
 

II. Que l’any 2007 el LICEU va iniciar el projecte “Liceu a la platja” consistent 
en projectar en una pantalla de grans dimensions situada a la platja de la 
Barceloneta l’òpera que s’estava representant al Liceu aquella mateixa nit. 
Després de l’èxit obtingut, el LICEU vol estendre aquesta iniciativa a altres 
indrets de Catalunya per tal de posar l’òpera a l’abast de tothom, sense 
limitacions econòmiques ni geogràfiques. 
 

III. Que l’Ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent 
de les activitats artístiques i de la cultura, està interessat en participar en 
aquesta iniciativa per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del seu 
municipi que hi estiguin interessats, de forma gratuïta. 
 

IV. Que, amb aquesta finalitat, ambdues institucions decideixen atorgar un 
conveni de col·laboració cultural d’acord amb les següents, 
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CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni 
 
El LICEU, en tant que promotor, i l’Ajuntament, en tant que organitzador, 
col·laboraran  amb la finalitat d’executar l’espectacle “Liceu a la fresca” consistent 
en la projecció de l’òpera “Il trovatore”, de G. Verdi, (en endavant, “la projecció”) 
que es representarà al Gran Teatre del Liceu. 
 
La projecció es farà el divendres, dia 21 de juliol de 2017, a les 22:00 h 
aproximadament.  
 
La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i 
simultàniament a la pantalla de grans dimensions que l’Ajuntament instal·larà en 
el seu municipi. 
 
Segona. Compromisos del LICEU 
 
El LICEU, com a promotor del projecte “Liceu a la fresca”, es compromet a:  
 
1. Dur a terme la representació de la funció de “Il trovatore” programada pel dia 

21 de juliol de 2017, a les 20:00 h i enregistrar-la. 
 

2. El mateix dia, emetre en diferit l’enregistrament de la funció, en alta 
definició, a través del canal 33 de Televisió de Catalunya. L’Ajuntament podrà 
agafar la senyal directe d’antena.     

 
3. Subscriure un conveni amb Televisió de Catalunya per la realització de 

l’emissió esmentada i coordinar a tots els Ajuntaments que participin en el 
projecte.  

 
4. Assumir el cost dels drets de propietat intel·lectual de tots els artistes i 

executants. 
 

5. Col·laborar amb els tècnics de l’Ajuntament en l’assessorament i definició de 
les necessitats tècniques per tal que es pugui fer la projecció a la pantalla 
que s’instal·larà en el lloc del municipi que decideixi l’Ajuntament. 

 
Tercera. Compromisos de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament, com a organitzador de la projecció en el seu municipi, es 
compromet a: 
1. Tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un acte en 

un indret del seu municipi que decidirà i comunicarà prèviament al Liceu, 
obert a tota la ciutadania i sense cobrar preu d’entrada. 
 

2. Assumir el cost de la instal·lació i posterior desmuntatge de la infraestructura 
a l’emplaçament escollit, així com qualsevol altre cost o taxa, i aportar el 
material de vídeo i àudio necessaris per la retransmissió. 
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3. Aportar les cadires i tot el material que sigui necessari per facilitar 
l’assistència del públic a la projecció de l’òpera. 

 
4. Aportar els mitjans humans suficients per la correcta organització de l’acte. 

 
5. Controlar la seguretat de les instal·lacions, respectant l’aforament màxim, que 

es determinarà en funció de l’indret elegit, i vetllar per la seguretat i higiene 
dels espectadors. 

 
6. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 

riscos d’aquest espectacle públic. Per tal d'acreditar-ne la contractació, 
l’Ajuntament, s'obliga a lliurar-li al LICEU el certificat justificatiu corresponent. 

 
7. Complir i fer complir la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels 

espectables públics, així com el seu reglament aprovat pel Decret  112/2010, 
de 31 d’agost. 

 
 
Quarta. Gratuïtat del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter gratuït. Cada part assumirà el cost de la seva 
col·laboració sense que pugui repercutir a l’altra cap import, llevat que s’hagi 
convingut expressament el contrari. 
 
Cinquena. Drets de propietat intel·lectual i industrial 
 
Aquest conveni no es pot entendre de cap manera com una cessió o concessió de 
drets de propietat intel·lectual i industrial, segons el que correspongui, en relació 
a la informació, les dades o els coneixements que una part pot proporcionar a 
l’altra i que poden ser susceptibles d’explotació, segons el que disposa la 
normativa aplicable de la propietat intel·lectual i de la propietat industrial. Les 
llicències o cessions de drets de propietat intel·lectual i industrial només es poden 
conferir de manera expressa en un contracte o conveni específic. 
 
Sisena. Comunicació 
 
Correspon a l’Ajuntament difondre l’acte per tots els mitjans que consideri 
pertinents, per tal que sigui un èxit d’assistència de públic. El Liceu posarà a la 
seva disposició continguts per generar els materials sobre la producció operística 
per facilitar la  promoció i comunicació de l’espectacle. El Liceu haurà de donar el 
vist-i-plau de tots els elements promocionals d’aquest esdeveniment. 
 
En l’apartat de crèdits dels materials publicitaris que l’ajuntament decideixi editar 
es farà constar expressament que “Liceu a la fresca” és una iniciativa promoguda 
pel Gran Teatre del Liceu. 
 
Setena. No constitució de vincle o societat entre les parts 
 
El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap 
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les 
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obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les 
responsabilitats respectives. 
 
Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar 
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altra i al 
mateix conveni. 
 
Entre l’Ajuntament i el LICEU no existeix cap mena de relació de solidaritat o 
subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per les seves 
accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni. 
 
Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en 
el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol 
forma associativa admesa legalment. 
 
 
Vuitena. Vigència de l’acord 
 
El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de signatura i 
fins a la realització de l’acte. 
 
Novena. Modificacions de l’acord 
 
El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix 
qualsevol comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 
 
Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida 
ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que 
és una esmena o addenda del present conveni. 
 
Desena. Causa de resolució anticipada 
 
Les causes de resolució anticipada del conveni són: 
 

a) L’acord mutu de les parts signatàries. 
b) L’incompliment d’alguna de les clàusules o de la normativa aplicable. 
c) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 

 
Si s’escau, la resolució anticipada del conveni s’hauria de formalitzar en una 
clàusula addicional signada per ambdues parts, on s’especifiqués la causa de 
resolució i la forma de finalitzar les actuacions en curs. 
 
Onzena. Rescissió 
 
Seran causes de resolució, a més de la finalització del termini convingut, el mutu 
acord de les parts. 
 
Dotzena. Transmissió de drets i obligacions 
 
Cap de les parts podrà cedir total o parcialment els seus drets i obligacions 
derivats d’aquest acord sense el consentiment exprés, previ i escrit de l’altra. 
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Tretzena. Transparència 
 
El LICEU informa a L’Ajuntament que, en compliment a l’establert a la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i la resta de normativa de desenvolupament de la mateixa a la qual 
està subjecte el LICEU, les dades d’identificació i algunes condicions incloses en el 
present conveni seran publicades al corresponent espai/portal destinat a 
Transparència, per la qual cosa l’Ajuntament es dóna per informada de l’anterior. 

Catorzena. Jurisdicció 
 
Per a qualsevol divergència fruit de la interpretació o l’aplicació d’aquest conveni 
les parts, amb renúncia al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals de Barcelona. 
 
 
I en senyal de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.” 
 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Tinença d’alcaldia d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat:   

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació del Gran Teatre 
del Liceu per celebrar la projecció de l’òpera “Il trovatore”, de G. Verdi el dia 22 
de juliol de 2017 a les 22h, el text del qual es transcriu a continuació: 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Barcelona, el dia XXXX 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Roger Guasch i Soler, amb D.N.I. núm. 36.568.026 G, en 
qualitat de Director General de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, 
amb NIF G-60754223 i domicili a La Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en 
virtut de l’escriptura de poder atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Manuel-
Àngel Martínez García en data 8 d’octubre de 2013, i amb número de protocol 
1.795. En endavant, el LICEU. 
 
De l’altra part, la senyora Blanca Arbell Brugarola, en la seva qualitat d’Alcaldessa 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i domicili al c/Ample, 11 de Canet de Mar. En 
endavant, l’Ajuntament. 
 
Reconeixent-se mútuament la capacitat requerida per atorgar el present conveni 
de col·laboració. 
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MANIFESTEN 
 

V. Que el LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la 
principal finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles 
iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura 
musical operística a tot el territori de Catalunya. 
 

VI. Que l’any 2007 el LICEU va iniciar el projecte “Liceu a la platja” consistent 
en projectar en una pantalla de grans dimensions situada a la platja de la 
Barceloneta l’òpera que s’estava representant al Liceu aquella mateixa nit. 
Després de l’èxit obtingut, el LICEU vol estendre aquesta iniciativa a altres 
indrets de Catalunya per tal de posar l’òpera a l’abast de tothom, sense 
limitacions econòmiques ni geogràfiques. 
 

VII. Que l’Ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent 
de les activitats artístiques i de la cultura, està interessat en participar en 
aquesta iniciativa per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del seu 
municipi que hi estiguin interessats, de forma gratuïta. 
 

VIII. Que, amb aquesta finalitat, ambdues institucions decideixen atorgar un 
conveni de col·laboració cultural d’acord amb les següents, 

 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni 
 
El LICEU, en tant que promotor, i l’Ajuntament, en tant que organitzador, 
col·laboraran  amb la finalitat d’executar l’espectacle “Liceu a la fresca” consistent 
en la projecció de l’òpera “Il trovatore”, de G. Verdi, (en endavant, “la projecció”) 
que es representarà al Gran Teatre del Liceu. 
 
La projecció es farà el divendres, dia 21 de juliol de 2017, a les 22:00 h 
aproximadament.  
 
La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i 
simultàniament a la pantalla de grans dimensions que l’Ajuntament instal·larà en 
el seu municipi. 
 
Segona. Compromisos del LICEU 
 
El LICEU, com a promotor del projecte “Liceu a la fresca”, es compromet a:  
 
6. Dur a terme la representació de la funció de “Il trovatore” programada pel dia 

21 de juliol de 2017, a les 20:00 h i enregistrar-la. 
 

7. El mateix dia, emetre en diferit l’enregistrament de la funció, en alta 
definició, a través del canal 33 de Televisió de Catalunya. L’Ajuntament podrà 
agafar la senyal directe d’antena.     
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8. Subscriure un conveni amb Televisió de Catalunya per la realització de 
l’emissió esmentada i coordinar a tots els Ajuntaments que participin en el 
projecte.  

 
9. Assumir el cost dels drets de propietat intel·lectual de tots els artistes i 

executants. 
 

10. Col·laborar amb els tècnics de l’Ajuntament en l’assessorament i definició de 
les necessitats tècniques per tal que es pugui fer la projecció a la pantalla 
que s’instal·larà en el lloc del municipi que decideixi l’Ajuntament. 

 
Tercera. Compromisos de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament, com a organitzador de la projecció en el seu municipi, es 
compromet a: 
8. Tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un acte en 

un indret del seu municipi que decidirà i comunicarà prèviament al Liceu, 
obert a tota la ciutadania i sense cobrar preu d’entrada. 
 

9. Assumir el cost de la instal·lació i posterior desmuntatge de la infraestructura 
a l’emplaçament escollit, així com qualsevol altre cost o taxa, i aportar el 
material de vídeo i àudio necessaris per la retransmissió. 

 
10. Aportar les cadires i tot el material que sigui necessari per facilitar 

l’assistència del públic a la projecció de l’òpera. 
 

11. Aportar els mitjans humans suficients per la correcta organització de l’acte. 
 

12. Controlar la seguretat de les instal·lacions, respectant l’aforament màxim, que 
es determinarà en funció de l’indret elegit, i vetllar per la seguretat i higiene 
dels espectadors. 

 
13. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 

riscos d’aquest espectacle públic. Per tal d'acreditar-ne la contractació, 
l’Ajuntament, s'obliga a lliurar-li al LICEU el certificat justificatiu corresponent. 

 
14. Complir i fer complir la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels 

espectables públics, així com el seu reglament aprovat pel Decret  112/2010, 
de 31 d’agost. 

 
 
Quarta. Gratuïtat del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter gratuït. Cada part assumirà el cost de la seva 
col·laboració sense que pugui repercutir a l’altra cap import, llevat que s’hagi 
convingut expressament el contrari. 
 
Cinquena. Drets de propietat intel·lectual i industrial 
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Aquest conveni no es pot entendre de cap manera com una cessió o concessió de 
drets de propietat intel·lectual i industrial, segons el que correspongui, en relació 
a la informació, les dades o els coneixements que una part pot proporcionar a 
l’altra i que poden ser susceptibles d’explotació, segons el que disposa la 
normativa aplicable de la propietat intel·lectual i de la propietat industrial. Les 
llicències o cessions de drets de propietat intel·lectual i industrial només es poden 
conferir de manera expressa en un contracte o conveni específic. 
 
Sisena. Comunicació 
 
Correspon a l’Ajuntament difondre l’acte per tots els mitjans que consideri 
pertinents, per tal que sigui un èxit d’assistència de públic. El Liceu posarà a la 
seva disposició continguts per generar els materials sobre la producció operística 
per facilitar la  promoció i comunicació de l’espectacle. El Liceu haurà de donar el 
vist-i-plau de tots els elements promocionals d’aquest esdeveniment. 
 
En l’apartat de crèdits dels materials publicitaris que l’ajuntament decideixi editar 
es farà constar expressament que “Liceu a la fresca” és una iniciativa promoguda 
pel Gran Teatre del Liceu. 
 
Setena. No constitució de vincle o societat entre les parts 
 
El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap 
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les 
obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les 
responsabilitats respectives. 
 
Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar 
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altra i al 
mateix conveni. 
 
Entre l’Ajuntament i el LICEU no existeix cap mena de relació de solidaritat o 
subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per les seves 
accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni. 
 
Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en 
el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol 
forma associativa admesa legalment. 
 
 
Vuitena. Vigència de l’acord 
 
El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de signatura i 
fins a la realització de l’acte. 
 
Novena. Modificacions de l’acord 
 
El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix 
qualsevol comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 
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Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida 
ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que 
és una esmena o addenda del present conveni. 
 
Desena. Causa de resolució anticipada 
 
Les causes de resolució anticipada del conveni són: 
 

e) L’acord mutu de les parts signatàries. 
f) L’incompliment d’alguna de les clàusules o de la normativa aplicable. 
g) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
h) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 

 
Si s’escau, la resolució anticipada del conveni s’hauria de formalitzar en una 
clàusula addicional signada per ambdues parts, on s’especifiqués la causa de 
resolució i la forma de finalitzar les actuacions en curs. 
 
Onzena. Rescissió 
 
Seran causes de resolució, a més de la finalització del termini convingut, el mutu 
acord de les parts. 
 
Dotzena. Transmissió de drets i obligacions 
 
Cap de les parts podrà cedir total o parcialment els seus drets i obligacions 
derivats d’aquest acord sense el consentiment exprés, previ i escrit de l’altra. 
 
Tretzena. Transparència 
 
El LICEU informa a L’Ajuntament que, en compliment a l’establert a la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i la resta de normativa de desenvolupament de la mateixa a la qual 
està subjecte el LICEU, les dades d’identificació i algunes condicions incloses en el 
present conveni seran publicades al corresponent espai/portal destinat a 
Transparència, per la qual cosa l’Ajuntament es dóna per informada de l’anterior. 

Catorzena. Jurisdicció 
 
Per a qualsevol divergència fruit de la interpretació o l’aplicació d’aquest conveni 
les parts, amb renúncia al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals de Barcelona. 
 
 
I en senyal de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.” 
 

SEGON.- Facultar l’alcaldessa per signar tots els documents que es derivin 
d’aquests acords. 
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4.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 26 AL 30  
DE JUNY DE 2017 (números del 768 al  799)  
NI 

Num. Decret Data Títol 

DE0768/2017 26/06/2017 Contracte de patrocini del Canet Rock'17. 

DE0769/2017 26/06/2017 APROVACIÓ FACTURES F/2017/25 

DE0770/2017 26/06/2017 FESTES CÀMPING VICTÒRIA 2017 

DE0771/2017 26/06/2017 Autorització parada informativa PDeCAT 

DE0772/2017 26/06/2017 Autorització parada informativa ANC, Territorial de 
Canet de Mar 

DE0773/2017 27/06/2017 RESOLUCIÓ - TIN.ANIMALS - CSF 

DE0774/2017 27/06/2017 Aprovació nòmina mes de juny 

DE0775/2017 27/06/2017 APROVACIÓ FACTURES RÀDIO CANET F/2017/6 

DE0776/2017 27/06/2017 Llistes definitives admesos i exclosos Plans 
Ocupacionals  

DE0777/2017 27/06/2017 Llista definitiva aspirants admesos i exclosos borsa 
peons 

DE0778/2017 27/06/2017 RESOLUCIÓ - EXP.CIVISME - HEA 

DE0779/2017 27/06/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 27/06/2017 

DE0780/2017 27/06/2017 Llista definitiva admesos i exclosos borsa conserge 

DE0781/2017 27/06/2017 Contractació subministrament cabines WC 

DE0782/2017 27/06/2017 Desballestament vehicle abandonat 3327FBN 

DE0783/2017 28/06/2017 CADUCITAT EXPEDIENT SANCIONADOR PUB OLAS  
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DE0784/2017 28/06/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 102796 

DE0785/2017 28/06/2017 Pancartes campanya d'estiu ANC 

DE0786/2017 28/06/2017 Inscripció bàsica d'unió estable per a CPB i CCC 

DE0787/2017 28/06/2017 ORDRES DE PAGAMENT RÀDIO CANET 

DE0788/2017 28/06/2017 Resolució procediment de restauració carrer Sant 
Iscle amb carrer Mas Feliu 

DE0789/2017 28/06/2017 INCOACIÓ SANCIÓ CIVISME - AB - 3 i 4 juny 2017 

DE0790/2017 28/06/2017 La Gran Nit de la Sardana 2017 

DE0791/2017 28/06/2017 Sopar Barri Budellers - JP  

DE0792/2017 28/06/2017 ORDRES DE PAGAMENTS 

DE0793/2017 28/06/2017 LListes definitives admesos borsa C1 

DE0794/2017 28/06/2017 Incoació procediment de restauració i suspensió 
d'obres a la Riera Sant Domenec, 5 

DE0795/2017 28/06/2017 APORTACIÓ RÀDIO CANET 

DE0796/2017 28/06/2017 R.R EXP.TRÀNSIT - 102917  

DE0797/2017 30/06/2017 Casal Estiu 2017 Strankis 

DE0798/2017 30/06/2017 Casal Estiu Aisia - MS 

DE0799/2017 30/06/2017 Adjudicació vehicle vigilància trànsit 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
C 
5.- PUNT D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
5.1.- RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL A LA PROPOSTA NÚM. 12 DE LA 
JUNTA DE GOVERN DE DATA 21 DE JUNY DE 2017 DE LA REGIDORIA 
D’URBANISME DE COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER 
ANTONI GAUDÍ, XX. 
 
Atès que, en sessió  de Junta de Govern Local de data 21  de juny d’enguany es 
va procedir a l’aprovació per unanimitat de la Comunicació de primera ocupació 
de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/Antoni Gaudí, XX 
i de la devolució de les fiances dipositades, segons el segons el punt TERCER que 
es transcriu a continuació: 
 
“TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 31/10/2014, 
en garantia dels valors urbanístics en risc, per import de quatre-mil tres-cents 
quaranta-tres euros amb setanta set cèntims (4.343,77 €), i fiança per a la 
correcta gestió dels residus de construcció, per import de quatre-mil cent-deu 
euros amb vint-i-tres cèntims d’euro (4.110,23 €).” 
 
Considerant que el contingut hauria de ser el següent: 
 
“TERCER.- disposar la devolució de les fiances dipositades en data 19/11/2010, 
en garantia dels valors urbanístics en risc, per import de quatre-mil cent trenta-
set euros amb tretze cèntims d’euro (4.137,13 €) segons aval bancari del Banc de 
Sabadell 10000572146, i en concepte de residus de la construcció la quantitat de 
dos-cents noranta-dos euros amb seixanta cèntims d’euro (292,60€)” 

Atès que, de conformitat amb allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú, les administracions públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, de conformitat 
amb la proposta de la Tinença d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

ÚNIC.- rectificar l’error material existent a la proposta núm. 12 de la Junta de 
Govern de data 21 de juny de 2017, dels imports de les garanties i fiances 
dipositades en l’obra del C/Antoni Gaudí, XX, que figura a nom del Sr. CGC. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
IO 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 12.00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola  
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