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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
26 DE SETEMBRE DE 2018 

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

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 10.00 hores 
Hora que acaba: 10.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell 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 
 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, 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 19.09.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació assistència òrgans col·legiats, des del 15 d’agost al 14 de 

setembre de 2018 
5) Aprovació conveni transport de viatgers fins a l’Hospital de Calella 
6) Aprovació conveni amb la Colla de Geganters de Canet de Mar 
7) Atorgament llicència obres a NEDGIA CATALUNYA,SDG,SA, per a la 

instal·lació d’una escomesa particular a la Riera Gavarra, XX 
8) Atorgament llicència obres a NEDGIA CATALUNYA,SDG,SA, per a la 

instal·lació d’una escomesa particular a la Riera Buscarons, XX 
9) Atorgament llicència obres a NEDGIA CATALUNYA,SDG,SA, per a la 

instal·lació d’una escomesa particular al carrer Verge del Roser, XX 
10) Atorgament llicència obres a NEDGIA CATALUNYA,SDG,SA, per a la 

instal·lació d’una escomesa particular al carrer Isla Cristina, XX 
11) Aprovació devolució garantia definitiva contracte per a la prestació del servei 

de prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar, durant la 
temporada 2017 

12) Donar compte de la relació de decrets del 10 al 16 de setembre de 2018 
(números del 1263 al 1271) 

13) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12.09.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 19 de setembre de 2018 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del 
ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/39/2018 de data 26 de setembre de 
2018 per import de 856,50 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es 
contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol 
de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència 
social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de govern 
local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/39/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/39/2018 

 

data: 26-09-18 
 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

193 -    Material escolar/llibres 261,85€ Llibreria can Gelabert               XXXX 
194 -    Material escolar/llibres 115,00€ Escola Misericòrdia                   XXXX 
195 -    Material escolar/llibres 180,00€ IES Lluis Domènech i Montaner XXXX 
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196 - 
   Subministraments/llum-gas-
aigua 225,39€ El mateix                                XXXXXX 

197 -    Subministraments/llum 74,26€ Gas Natural Serveis SDG,SA    XXXXXX 

 TOTAL  856,50 €  
 
 

      
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una 
altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL 15 
D’AGOST AL 14 DE SETEMBRE DE 2018 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet Rovira, 
la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez i el Sr. 
Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial 
i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
el dia 22 d’agost de 2018, segons la qual hi han assistit el sr. Lluís Llovet Bayer i la 
sra. Sílvia Tamayo Mata, i dels dies 29 d’agost i 5 i 12 de setembre, segons les 
quals hi ha assistit el sr. Lluís Llovet Bayer, el sr. Josep Maria Masvidal Serra, la 
sra. Raquel Serra Lerga i la sra. Sílvia Tamayo Mata. 
  
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Assessora. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió del Ple Municipal.  
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Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió Especial 
de Comptes. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els 
articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per assistència 
efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part corresponent al 
període comprès entre el 15 de juny i el 14 de juliol de 2018, amb el següent 
detall: 
 
Cognoms i Nom Import
Llovet i Bayer, Lluís 1.473,32 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.104,99 € 
Serra Lerga, Raquel 1.104,99 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.473,32 € 
TOTAL 5.156,62 €

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total de 
5.156,62 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300.   
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de Recursos 
Humans, per a la seva efectivitat. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en els articles 47 a 49 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del mateix 
article.  
 
El regidor Sr. Josep M Masvidal Serra manifesta la seva disconformitat per no haver 
rebut les indemnitzacions per assistència de la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 22 d’agost de 2018,  a la qual va intervenir mitjançant un sistema de 
videoconferència.  
 
5.- CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, 
L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L’AJUNTAMENT DE SANT 
CEBRIÀ DE VALLALTA, L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’EMPRESA BARCELONA BUS, SL PER A 
LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS PER CARRETERA ENTRE SANT 
CEBRIÀ DE VALLALTA, SANT POL DE MAR I CANET DE MAR A L’HOSPITAL 
DE CALELLA 
 
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin 
íntegrament dins el territori de Catalunya. 
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Atès que l’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de 
febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, 
d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig, faculten el Consorci per subscriure 
convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar tenen competències pròpies sobre el transport 
públic de viatgers. 
 
Atès que l’empresa Barcelona Bus, SL, és titular de la concessió per a l’explotació 
del servei regular de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona 
amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), de competència de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar consideren necessari continuar garantint amb serveis 
de transport públic la comunicació entre els diversos nuclis de la població i atendre 
especialment la comunicació amb l’Hospital de Calella per tal d’afavorir l’accés a la 
xarxa de serveis regulars interurbans de transport públic de viatgers per carretera. 
 
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la 
millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a la 
ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient dels 
recursos, considera positiu mantenir l’oferta de serveis entre Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella de manera que millori 
l’oferta de transport entre aquests municipis i l’Hospital de Calella  
 
Atès que la comunicació entre les poblacions de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella és atesa pel servei regular de transport 
públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-GC-
61GI-b), del qual n’és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
Atès que per Resolució de 28 d’octubre de 2003, s’aprova el Pla d’innovació i 
millora de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la seva 
clàusula sisena, el Pla d’innovació i millora de la qualitat presentat per l’empresa 
esmentada no suposa un compromís de despesa per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat quant a l’atorgament de futures subvencions i ajuts públics 
per tal d’atendre l’explotació de les concessions de les quals n’és titular l’empresa 
Barcelona Bus, SL per a l’execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, 
l’atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat a 
l’acompliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de 
subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es 
durà a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de subvencions i a la que en cada cas sigui aplicable 
segons les bases per a l’atorgament dels ajuts que es tracti. 
 
Atès que el Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL, 
no inclou, dins de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per 
l'ampliació concessional, la prestació dels serveis regulars de transport públic 
detallats en aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa 
és necessari preveure una compensació econòmica per atendre el desequilibri 
econòmic que produeix la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.  
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Atès que tant l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar com el Departament de Territori i Sostenibilitat 
consideren adient el manteniment de les condicions de la prestació del servei 
regular interurbà de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona 
amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), a fi d’assolir un nivell de servei que doni una 
cobertura suficient al dret de mobilitat de les persones usuàries de les esmentades 
poblacions i l’Hospital de Calella. 
 
Atès que l’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari 
integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquesta millora en els serveis de 
transport entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital 
de Calella, i incorpora el servei en el referit sistema tarifari integrat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona esmentat més amunt.  
 
Atès que d’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari 
establir, mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora 
de les comunicacions mitjançant els serveis regulars  de transport públic de 
viatgers per carretera d’aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de 
transport detectada, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable 
que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de 
prestació del servei en benefici de les persones usuàries. 
 
Vista la memòria justificativa emesa per la TAG d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, de data 13 de setembre de 2018, que consta a l’expedient. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria municipal, de data 17 de setembre, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 21 de setembre que consta a l’expedient.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’empresa Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de Calella, que consta com a 
annex a aquesta proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa 
Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’hospital de Calella, que es transcriu en el cos 
d’aquest acord, per a l’any 2018. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 45.478,57 euros a favor de l’empresa 
Barcelona Bus, SL, amb CIF B08405268, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
44100 47000 del pressupost ordinari per a l’exercici 2018. 
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TERCER.- Nomenar el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i 
Educació, representant titular a la comissió de seguiment d’aquest conveni, i el 
senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, com a 
representant suplent. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a les parts interessades i a la Intervenció i la 
Tresoreria. 

ANNEX 
 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del 
Transport Metropolità, l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l'empresa 
Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l'Hospital de Calella 
 
Barcelona, ................................2018 
 
REUNITS 
 
El Sr. ..................................., que actua en nom i representació del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en 
qualitat de .................................. segons nomenament de data ................. i en 
virtut de les atribucions que li confereix la Resolució d'autorització de signatura del 
conseller de Territori i Sostenibilitat de ......................, d’acord amb el que 
determina l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
El Sr. Pere Torres Grau, que actua en nom i representació de l'Autoritat del 
Transport Metropolita de Barcelona (en endavant ATM) en qualitat de director 
general segons nomenament del Consell d'Administració de I'ATM de data 24 de 
febrer de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art.11.f) dels Estatuts 
del Consorci. 
 
La Sra. Sònia Scafa i Álvarez, que actua en nom i representació de l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta, en qualitat d’alcaldessa segons nomenament de data 13 
de juny de 2015, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
La Sra. Montserrat Garrido i Romera, que actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en qualitat d’alcaldessa segons nomenament de 
data 13 de juny de 2015, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
La Sra. Blanca Arbell i Brugarola, que actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en qualitat d’alcaldessa segons nomenament de data 
13 de juny de 2015, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
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I el Sr. Ramón Sagalés i Orteu, que actua en nom i representació de la societat 
Barcelona Bus,SL, en qualitat d’Apoderat de la societat segons escriptura de poder 
atorgada pel notari Ramón Costa i Fabra en data 14 de juny de 2017, amb el seu 
protocol 972/2017. 
 
Les parts, que es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la 
representació per a signar aquest Conveni, a tal efecte 
 

EXPOSEN 
 
I. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya 
sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin 
íntegrament dins el territori de Catalunya. 
 
L’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i 
modificats parcialment pels decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de 
maig i 97/2005, de 31 de maig, faculten el Consorci per subscriure convenis i 
protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 
 
De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar tenen competències pròpies sobre el transport públic 
de viatgers. 
 
L’empresa Barcelona Bus, SL és titular de la concessió per a l’explotació del servei 
regular de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb 
ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), de competència de la Generalitat de Catalunya.  
 
II. L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar consideren necessari continuar garantint amb serveis 
de transport públic la comunicació entre els diversos nuclis de la població i atendre 
especialment la comunicació amb l’Hospital de Calella per tal d’afavorir l’accés a la 
xarxa de serveis regulars interurbans de transport públic de viatgers per carretera. 
 
III. El Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la 
millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a la 
ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient dels 
recursos, considera positiu mantenir l’oferta de serveis entre Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella de manera que millori 
l’oferta de transport entre aquest municipis i l’Hospital de Calella.  
 
IV. La comunicació entre les poblacions de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, 
Canet de Mar i l’Hospital de Calella és atesa pel servei regular de transport públic 
de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), 
del qual és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
V. La Resolució de 28 d’octubre de 2003, aprova el Pla d’innovació i millora de la 
qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la clàusula sisena, el 
Pla d’innovació i millora de la qualitat presentat per l’empresa esmentada no suposa 
un compromís de despesa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat 
quant a l’atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre 
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l’explotació de les concessions de les quals és titular l’empresa Barcelona Bus, SL 
per a l’execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l’atorgament de 
les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat a l’acompliment de les 
condicions que puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la 
disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la 
tramitació prèvia de l’expedient corresponent d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de subvencions i la que en cada cas sigui aplicable segons les bases per a 
l’atorgament dels ajuts de què es tracti. 
 
El Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL, no inclou, 
dins de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació 
concessional, la prestació dels serveis regulars de transport públic detallats en 
aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa és necessari 
preveure una compensació econòmica per atendre el desequilibri econòmic que 
produeix la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.  
 
VI. Tant l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar com el Departament de Territori i Sostenibilitat 
consideren adient el manteniment de les condicions de la prestació del servei 
regular interurbà de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona 
amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), a fi d’assolir un nivell de servei que doni una 
cobertura suficient al dret de mobilitat de les persones usuàries de les esmentades 
poblacions i l’Hospital de Calella i garanteixi l’accés a la xarxa de serveis regulars 
interurbans de transport públic de viatgers per carretera. 
 
VII. L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari 
integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquesta millora en els serveis de 
transport entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital 
de Calella, i incorpora el servei en el referit sistema tarifari integrat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona esmentat més amunt.  
 
VIII. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, 
mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora de les 
comunicacions mitjançant els serveis regulars  de transport públic de viatgers per 
carretera d’aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de transport 
detectada, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que 
garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de 
prestació del servei en benefici de les persones usuàries. 
 
Per tot això, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 

ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del Conveni 
 
Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora 
de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers 
per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i 
l’Hospital de Calella, amb la prestació durant l’exercici de 2018 de les 
comunicacions que es detallen en l’annex 1 d'aquest Conveni dins del servei regular 
interurbà de transport de viatgers per carretera Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-
GC-61GI-b),del qual és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
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Segon.- Actuacions i compromisos de les parts 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Resolució del cap del 
Servei Territorial de Transports a Girona de data 25 d’agost de 2014, autoritza a 
l’empresa Barcelona Bus, SL, les modificacions necessàries en les condicions de 
prestació del servei regular de transport públic de viatgers per carretera, esmentat 
en el pacte anterior, per a prestar els serveis de transport que són l’objecte 
d'aquest Conveni, i participa en el finançament d’aquestes actuacions segons el que 
estableix el pacte tercer. 
 
L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei 
especificat en aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la 
regió metropolitana de Barcelona. 
 
L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar participaran en el finançament dels serveis regulars 
de transport públic establerts en aquest Conveni, d’acord amb les prescripcions 
descrites en el pacte tercer, i promouran l’ús de cara al públic usuari.  
 
L’empresa Barcelona Bus, SL, es compromet a la prestació dels serveis de transport 
de viatgers esmentats en les condicions que figuren en els annexos d’aquest 
Conveni. 
 
Tercer.- Règim econòmic i finançament del servei 
 
El finançament del dèficit en l’explotació del servei regular de transport públic entre 
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella definit 
en l’estipulat en aquest Conveni el durà a terme pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
En aquest sentit l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà 
calculada com la diferència dels costos estimats per l’explotació del servei, que es 
detallen en el pressupost que s’adjunta com a annex 2, i els ingressos obtinguts de 
l’explotació del servei, amb la fixació d’una aportació màxima de 180.514,59 euros 
per a l’any 2018, amb l’objectiu de mantenir el necessari equilibri econòmic i 
financer de l’explotació del servei regular de transport públic de viatgers per 
carretera esmentat 
 
Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i les 
quanties que es detallen: 
 

- Departament de Territori i Sostenibilitat fins a un màxim de 106.336,02 euros 
(58,91%) amb càrrec a la partida pressupostària PO07 
D/470000100/5230/0000. 

- Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta fins a un màxim de 21.500,00 euros 
(11,91%) amb càrrec a la partida pressupostària 155/22/799. 

- Ajuntament de Sant Pol de Mar fins a un màxim de 7.200,00 euros (3,99%) 
amb càrrec a la partida pressupostària 02 43200 2279900. 

- Ajuntament de Canet de Mar fins a un màxim de 45.478,57 euros (25,19%) 
amb càrrec a la partida pressupostària 20 44100 47900. 

En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui 
inferior al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions 
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implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació 
en el finançament del servei. 
 
El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni podrà ser 
revisat amb motiu de la modificació de les condicions de prestació dels serveis, 
d’acord amb el que preveu la clàusula sisena i respecte de les condicions previstes 
en els annexos d’aquest Conveni, mitjançant la formalització de la corresponent 
addenda de modificació de les condicions de prestació dels serveis. 
 
Així mateix, es revisarà el pressupost en el cas que s’acordi la pròrroga de la 
vigència d'aquest Conveni mitjançant la formalització de la corresponent de 
pròrroga de vigència i de revisió de pressupost, tenint en compte l’evolució dels 
costos dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera de competència 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
La base de càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, 
revisat d’acord amb la mateixa variació de costos que s’hagin autoritzat per la 
Generalitat de Catalunya en les tarifes dels serveis interurbans de transport de 
viatgers per carretera des de la signatura d’aquest Conveni. 
 
Quart.- Incentius i penalitzacions a la gestió 
 
Amb la finalitat d’aconseguir que la prestació dels serveis de transport especificats 
en aquest Conveni es faci d’acord amb uns objectius d’explotació i uns 
requeriments de qualitat que en permetin la millora contínua, s’estableix un 
sistema d’incentius i penalitzacions a la gestió que té en compte dos factors que 
són essencials com a indicadors de seguiment dels serveis: el nombre de viatgers 
transportat i l’índex de satisfacció del client (d’ara endavant ISC). El primer és un 
indicador sobre l’evolució de la demanda i el segon sobre la qualitat percebuda pel 
viatger sobre el servei en qüestió. 
 
- Evolució dels viatgers transportats 
 
L’evolució del nombre de viatgers de pagament (Vvq,i), en relació amb els viatgers 
de pagament previstos (Vvp,i), serà objecte d’un incentiu si aquesta evolució és 
positiva, en funció de l’increment de recaptació anual de bitlletatge del servei d’un 
any (Rvq,i) respecte de les previstes com a mínimes en els pressupostos que 
consten en els annexos 1, 2 i 3 (Rvp,i), segons l’escala de la taula següent: 
 
Increment de viatgers de pagament                                 Incentiu Ivp    

         Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,02*Vvp,i                               Ivp = 0,25*( Rvq,i - Rvp,i) 
    1,02*Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,04*Vvp,i                            Ivp = 0,50*( Rvq,i – Rvp,i)) 
               Vvq,i > 1,04*Vvp,i                                     Ivp = 0,75*( Rvq,i – Rvp,i) 
 
Amb aquesta finalitat, el nombre de viatgers de pagament previstos en aquest 
Conveni per a l’any 2018 serà el següent: 
 
Servei entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de 
Calella  41.632 viatgers. 
 
Segons el nombre de viatgers de pagament resultants de la prestació dels serveis, 
es podran produir les situacions següents: 
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En el supòsit que l’evolució sigui positiva, el valor de l’incentiu que correspongui, 
segons l’escala de la taula anterior, quedarà a lliure disposició de l’empresa, mentre 
que la resta d’increment de recaptació serà destinat a reduir l’aportació de les 
administracions signants. Si no es produeix increment positiu de recaptació, 
malgrat l’evolució positiva del nombre de viatgers, no s’aplicarà cap incentiu. 
 
En el supòsit que l’evolució sigui negativa, l’empresa assumeix a càrrec seu les 
possibles desviacions negatives que es puguin produir en la recaptació anual de 
bitlletatge respecte de les previsions inicials. 
 
La font d’obtenció de les dades de viatgers serà la informació estadística 
subministrada per l’empresa segons les dades que constin en les validadores dels 
vehicles que presten els serveis, tot i que les administracions signants podran 
efectuar els controls i les inspeccions que consideri oportunes per tal de  validar 
aquesta informació. 
 
- Qualitat percebuda del servei (ISC) 
 
La qualitat dels serveis de transport que són l’objecte d’aquest Conveni serà 
avaluada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc de la valoració 
dels serveis regulars de la seva competència mitjançant l’indicador ISC. Per tant, 
pel que fa als serveis especificats en aquest Conveni, es va fixar com a ISC de 
referència (ISCR) l’ISC mitjà del conjunt de serveis regulars de transport de 
viatgers per carretera durant el 2018. D’acord amb aquest ISC de referència es 
concreta un sistema d’incentius (IISC) i penalitzacions (PISC), segons el valor de 
l’ISC obtingut pels serveis de transport d’aquest Conveni. 
 
Pel que fa al previst en el paràgraf anterior, s’estableix una franja de manteniment 
per sobre i per sota de l’ISCR dins de la qual ni s’incentiva ni es penalitza la gestió 
del servei. A partir de certs llindars de desviació més enllà d’aquesta franja, 
s’incentivarà o es penalitzarà a l’empresa concessionària amb un percentatge 
d’increment o decrement del cost de producció dels serveis (K) definits i calculats 
en l’annex 2. En la taula següent es mostra l’escala de llindars de l’ISC i l’incentiu 
i/o penalització corresponent: 
 
 Valor ISC condició Incentiu (IISC)/Penalització (PISC) 

 ISCi < ISCR - 1 ISCR – 2 < ISCi ≤ ISCR – 1  PISC =  0,02*K 
  ISCR – 3 < ISCi ≤ ISCR – 2  PISC =  0,04*K 
  ISCi ≤ ISCR – 3  PISC =  0,07*K 
 ISCR – 1 <  ISCi < ISCR + 1 franja de manteniment IISC = PISC = 0 
 ISCi > ISCR + 1 ISCR + 2 > ISCi ≥ ISCR + 1  IISC = 0,01*K 
  ISCR + 3 > ISCi ≥ ISCR + 2  IISC = 0,02*K 
  ISCi ≥ ISCR + 3  IISC = 0,03*K 
 
Cinquè.- Liquidació 
 
L’abonament de l’aportació econòmica prevista per als ajuntaments de Sant Cebrià 
de Vallalta i Sant Pol de Mar s’efectuaran mensualment i per períodes vençuts, 
mitjançant transferència bancària a l’empresa Barcelona Bus, SL en un termini 
màxim de trenta dies des de la data de presentació de la factura corresponent. En 
el seu defecte, farà diligència de presa de raó de la factura amb el termini de 
pagament corresponent, així com l’endós (annex 3) al banc designat per l’empresa.  
 
Amb aquesta finalitat, l’empresa Barcelona Bus, SL haurà de presentar davant 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, dins 
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de la setmana següent a la finalització de cada mes, una factura resultant de la 
1/12 part del dèficit anual pressupostat corresponent a cadascun dels ajuntaments. 
Durant el transcurs del mes següent l’empresa aportarà una breu memòria 
explicativa del desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística 
d’ús, els ingressos obtinguts i les possibles incidències en la seva prestació. 
 
Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, 
l’empresa Barcelona Bus, SL presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, 
en què es detallin els ingressos obtinguts, inclosos els corresponents a la realització 
de publicitat en els vehicles, i les seves despeses d'explotació, a fi de procedir a la 
liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que l’Autoritat del Transport 
Metropolità faciliti sobre els viatgers transportats dins el període corresponent.  
 
Un cop examinada aquesta documentació i determinat el dèficit de prestació del 
servei de comú acord entre l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar i el Departament de Territori i Sostenibilitat, els esmentats 
ajuntaments ordenaran respectivament, si s’escau, el pagament de les quantitats 
que s’hagin de pagar com a resultat de la liquidació definitiva del servi s’abonaran 
en les condicions i terminis indicats en els paràgrafs anteriors. 
 
Pel que fa a l’aportació econòmica prevista per l’Ajuntament de Canet de Mar a 
favor de l’empresa concessionària Barcelona Bus, SL tindrà el caràcter de subvenció 
a l’explotació per tal de cobrir el dèficit generat per l’ampliació i millora dels serveis 
regulars de transport públic estipulats en aquest Conveni. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar liquidarà a l’empresa Barcelona Bus, SL en concepte 
de bestreta, el 85% de la subvenció màxima anual prevista en aquest Conveni. Per 
a l’any 2018 s’estableix que el pagament efectiu de la bestreta s’efectuarà en el 
termini màxim de 30 dies des de la signatura del present Conveni, recollint en les 
corresponents addendes de pròrroga al conveni, si s’escau, els terminis de 
pagament i quanties de les bestretes dels successius períodes anuals en funció del 
moment temporal en el qual s’aprovin les respectives addendes. 
 
La liquidació anual de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Canet de Mar 
s’efectuarà un cop justificat per l’empresa Barcelona Bus, SL, el dèficit definitiu de 
prestació del servei mitjançant la presentació del compte justificatiu amb aportació 
d’informe d’auditor que estableix l’article 74 Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la 
liquidació definitiva s’abonaran en el termini de 30 dies des de l’acceptació de la 
justificació presentada. 
 
La no signatura d’aquest Conveni mentre s’estigui realitzant el servei no exonerarà 
de l’obligació dels pagaments corresponents per a la prestació del servei.  
 
Les aportacions del Departament de Territori i Sostenibilitat es duran a terme sobre 
la base de les mesures de finançament establertes per a la millora dels serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera mitjançant el contracte 
programa amb l'empresa concessionària Barcelona Bus, SL que preveu una 
aportació de 106.336,02 euros una vegada aportada la documentació prevista per a 
la determinació del dèficit de prestació del servei en els termes establerts en aquest 
pacte amb càrrec a la partida pressupostària PO07 D/470000100/5230/0000. 
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Sisè.- Modificacions de les condicions de prestació dels serveis 
 
Amb caràcter previ a l’autorització de noves modificacions en les condicions de 
prestació dels serveis que són objecte d’aquest Conveni, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat consultarà a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar sobre l’oportunitat 
de la modificació proposada. 
 
Les noves modificacions en les condicions de prestació dels serveis que puguin 
proposar cadascun dels esmentats ajuntaments s’hauran de tramitar d’acord amb 
la normativa vigent. 
 
En ambdós casos, les noves modificacions en la prestació dels serveis hauran de 
ser recollides de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les 
condicions de prestació dels serveis i, pel cas que comportin una alteració de les 
condicions econòmiques de prestació dels serveis previstos en aquest Conveni, 
aquesta addenda inclourà també la corresponent revisió del pressupost.  
 
Setè.- Controls i inspecció 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar, dins de 
l’àmbit de les seves competències, podran efectuar els controls i les inspeccions de 
caràcter material que considerin oportunes en relació amb la prestació dels serveis 
establerts en aquest Conveni. En qualsevol cas, correspondrà al Departament de 
Territori i Sostenibilitat l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el 
cas que es constati l'incompliment d’alguna de les condicions de prestació dels 
serveis, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient, en els termes 
previstos en la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera.  
 
Vuitè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis 
 
Els serveis de transport detallats en aquest Conveni seran prestats amb vehicles 
titularitat de l'empresa Barcelona Bus, SL adaptats per al transport de persones 
amb mobilitat reduïda, que hauran d'anar degudament identificats, de conformitat 
amb els requeriments d'imatge corresponents en els termes establerts pels 
esmentats ajuntaments i  el Departament de Territori i Sostenibilitat, sense 
perjudici del seguiment de les especificacions que corresponguin per la participació 
del servei en el sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità. 
 
Novè.- Comissió de seguiment 
 
Les parts acorden crear una Comissió de Seguiment d’aquest Conveni, que té com 
a funció principal vetllar pel correcte desenvolupament dels seus objectius i, 
específicament, per tal de liquidar les aportacions a realitzar per les administracions 
signants en els termes previstos en el pacte cinquè, és a dir, avaluar el grau 
d’assoliment de l’objecte del Conveni, en especial controlar el compliment dels seus 
aspectes econòmics, així com l’execució dels compromisos i actuacions assumits 
per les parts. 
 
Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a 
la jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que 
sorgeixin entre les parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del 
present Conveni, d’acord amb el pacte dotzè. 
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Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i 
el funcionament d’aquesta Comissió de Seguiment, es regulen per les previsions 
contingudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al capítol II del títol I de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Desè.- Vigència 
 
Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2018, i produirà efectes fins a la liquidació 
de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte.   
 
Aquesta vigència s’entén sense perjudici que les parts puguin acordar la continuïtat 
d’aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.  
 
Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el pacte 
tercer d'aquest Conveni.  
 
Un cop finalitzada la vigència del conveni o acordada la seva resolució, l’empresa 
Barcelona Bus, SL, cessarà en la prestació dels serveis de transport especificats en 
aquest Conveni sense dret a percebre cap indemnització pel que fa a les inversions 
o despeses realitzades. 
 
Onzè.- Extinció 
 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció 
anticipada del present Conveni: 
 
(i) la resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit; 
 
(ii) la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants i també la 
resolució per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic 
degudament justificats; 
 
(iii) l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos 
contrets en aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el 
compliment efectiu. 
 
(iv) la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de 
viatgers per carretera esmentat en l’acord primer.  
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no 
puguin ser resoltes per la Comissió de Seguiment prevista en el pacte novè, 
restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en sis exemplars i a 
un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
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ANNEX 1. Horari i parades 2018 
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Línia 627

Municipi Ordre parades anada

CALELLA DE MAR Hospital de Sant Jaume X

Valldebanador - IES Bisbe Sivilla X

Sant Jaume - Avinguda de Vallderoure X

SANT POL DE MAR N-ll - La Rajoleria X

N-ll - Sindicat X

Estació Rodalies de Sant Pol X

La Sènia - Plaça d'Anselm Clavé - Hotel X

Avinguda dels Garrofers - Les Escales X

Avinguda dels Garrofers - Escola Bressol X

CANET DE MAR N-ll - Càmping El Globo Rojo X

N-II - Residència Guillem Mas X

Estació Rodalies de Canet de Mar X

Ronda Sant Elm - Antic Camí d'Arenys X

Riera de la Gavarra - Verge del Remei X

Ronda de Sant Jordi - Tanatori X

CEIP Misericòrdia X

Plaça Pau Casals X

Plaça Busquets - IES Domènec i Montaner X

Via Cannetum - Rafael Masó X

CEIP Turó del Drac X

Piscina Municipal X

SANT POL DE MAR BV-5128 - P. I. de Sant Pol X

SANT CEBRIÀ VALLALTA Avinguda del Maresme - Pont de la Riera X

Avinguda del Maresme - Centre X

Zona Esportiva X

Línia 627

Municipi Ordre parades tornada

SANT CEBRIÀ VALLALTA Zona Esportiva X

Avinguda del Maresme - Aparcament Can Martri X

Avinguda del Maresme - Esplanada X

Avinguda del Maresme - Pont de la Riera X

SANT POL DE MAR BV-5128 - P. I. Sant Pol X

CANET DE MAR CEIP Turó del Drac X

Piscina Municipal X

Riera Gavarra - Vilꞏla Flora X

Plaça Busquets - IES Domènec i Montaner X

Ronda de Sant Jordi - Tanatori X

Plaça Pau Casals X

Riera Gavarra - Els Comediants X

Ronda de Sant Elm - Antic Camí d'Arenys X

Avinguda del Maresme - Plaça Cavaió X

Estació Rodalies de Canet de Mar X

La Vall - Oficina d'Informació i Turisme X

N-ll - Càmping El Globo Rojo X

SANT POL DE MAR Avinguda dels Garrofers - Escola Bressol X

Avinguda dels Garrofers - Les Escales X

La Sénia - Plaça d'Anselm Clavé - Hotel X

Estació Rodalies de Sant Pol X

N-ll - Platja del Morer X

CALELLA Sant Jaume - Creu Groga X

Sant Jaume - Mar - Benzinera X

Valldebanador - IES Bisbe Sivilla X

Hospital de Sant Jaume X
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ANNEX 2 . Pressupost 2018 
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Viatgers 41.632 
TMP 0,9533 € 
Ingressos tarifaris 39.431,750 € 
Previsió de dèficit 180.514,59 € 
  
Aportacions  
DGTM 106.336,02 € 
Canet de Mar 45.478,57 € 
Sant Cebrià de Vallalta 21.500,00 € 
Sant Pol de Mar 7.200,00 € 
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Annex 3 
 
En (REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA), en nom  de (RAÓ SOCIAL DE 
L’EMPRESA) 
                  
ENDOSSA: 
 
A favor de (NOM ENTITAT FINANCERA), Sucursal (xxx), de (POBLACIÓ), 
mitjançant el número de compte corrent (20 DÍGITS), la factura núm. (xxx), per 
un valor de (QUANTITAT EN EUROS) de la (CORPORACIÓ MUNICIPAL). 
 
Barcelona, (DATA) 
 
Signatura i segell EMPRESA, 
 
(ENTITAT FINANCERA) accepta l’endossament, el qual no serà vàlid sense la 
presa de raó de l’Ajuntament de (NOM CORPORACIÓ MUNICIPAL). 
 
(DATA) i SIGNATURA i SEGELL ENTITAT FINANCERA 
 
 
Diligència de presa de raó de l’endós de la factura núm. (xxx), import (xxx) i 
venciment (xxx), a favor de (NOM ENTITAT FINANCERA). 
 
(DATA) i SIGNATURA I SEGELL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE LA COLLA DE 
GEGANTERS DE CANET DE MAR PER A LES SORTIDES I ACTIVITATS AMB 
ELS GEGANTS DE CANET (Guillem i Agnès) AMB L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR. 
 
Atès que el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 
2018 contempla en el seu Annex de subvencions la subvenció nominativa en 
favor de l’entitat Colla Gegantera de Canet de Mar amb NIF: XXXXXX per un 
import màxim de 1.300€, i que els crèdits necessaris estan consignats a 
l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
la Colla Gegantera de Canet de Mar per a les sortides i activitats amb els gegants 
de Canet (Guillem i Agnès) de l’any 2018 i atorgament de subvenció nominativa 
per aquesta finalitat, el text del qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA 
DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A REALITZAR 
LES SORTIDES DE LA COLLA AMB ELS GEGANTS DE CANET DE MAR 
 

REUNITS 
 
D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
i Pere Xirau i Espàrrech, Regidor de Cultura, assistits per Clara Pérez González, 
Secretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 
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I de l’altra, SRM, en nom i representació de La Colla Geganters de Canet de Mar 
amb adreça al c/Sant Antoni Maria Claret, 5 1er de Canet de Mar i NIF: XXXXXX 
amb el número 99 al registre municipal d’entitats.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per 
contractar i obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 

 
MANIFESTEN 

 
I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part 
del nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 
i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
III.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar es propietari dels Gegants de Canet des 
del mes de juny de 2004, data en que es va aprovar el conveni de cessió dels 
Gegants de Canet a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
IV.- Els Gegants de Canet són en Guillem – Bernat de Montferrer (Pes: 65  Kg; 
Alçada: 3,80 m) i l’Agnès de l’Aubó (Pes: 50  Kg; Alçada: 3,95 m), dissenyats per 
l’Agrupació de Geganters i Diables de Canet de Mar i construïts per Manel 
Casserres i Boix, amb la col·laboració del poble de Canet de Mar. Van ser batejats 
el 30 de juny de 1985. En Guillem – Bernat de Montferrer i l’Agnès de l’Aubó són 
els protagonistes de la llegenda del Cavaller i la llegenda del Salt de Rossí, 
escrites per Amanci Trass i Josep Galceran.  
 
V.- Que la Colla de Geganters de Canet de Mar va néixer per tal de fer sortir als 
Gegants de Canet que estaven exposats al hall de Vil·la Flora i que per aquest 
motiu és necessari acordar els termes d’aquesta col·laboració. 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb 
subjecció a les següents: 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- Objecte 
 
És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a la Colla de Geganters de Canet de Mar per tal de 
satisfer les despeses de les sortides dels Gegants de Canet de Mar. 
 
SEGONA.- Obligacions de les parts  
 
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
 
1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 
1.300€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 33400 48302 per subvencionar 
les sortides de la colla gegantera. 
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2.-Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio 
Canet, la guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  
3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i 
l’organització d’activitats al municipi. 
4.- Disposar d’un lloc per guardar els Gegants de Canet al qual hi tingui accés els 
dies festius la Colla de Geganters. 
5.- Facilitar un espai per a reunions i emmagatzematge de petit material de la 
Colla de Gegants de Canet de Mar, que s’ha previst al local número XX de l’hotel 
d’entitats de la Piscina Municipal. 
 
b) Geganters de Canet de Mar 
 
1.- Comunicar el calendari de sortides a l’Àrea de Cultura de l’ajuntament de 
Canet de Mar que per a l’any 2018 són: 27 de Gener Mataró, 18 de Febrer  Sant 
Adrià, 29 d’Abril VII APLEC HOSPITALITAT DE LOURDES, 1 de Maig  PUJADA A LA 
CREU, 12 de Maig Tàrrega, 26 de Maig,  PASSADA DELS BARRIS (Gegantons), 01 
de Juliol XXXIII TROBADA CANET, 08 de Juliol Arenys de Mar, 21 de Juliol 
Canovelles, 25  d’Agost Pineda de Mar, 08 de Setembre MARE DE DÉU DE LA 
MISERICORDIA, 16 de Setembre  XIFIRA MERCAT MODERNISTA, 28 d’Octubre 
Alella(Comarcal del Maresme), 11   de Novembre Arenys de Munt, 06 de 
Desembre Malgrat, 15 i 22 de Desembre Caga Tió(Gegantons). 
2.- Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre 
l’Ajuntament i les entitats. 
3. La difusió externa de TOTS els materials relacionats amb les activitats que 
organitza la entitat, i en els quals col·labora l’Ajuntament, ja sigui directa o 
indirectament, hauran de ser editats amb català i comptar amb el logotip de 
l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració de” i comptar amb la 
marca És Canet. 
4. Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest 
conveni. 
 
TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 
 
1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 
100% en el termini de 30 dies a partir de la formalització del conveni. 
2..- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present 
conveni finalitza el 31 de gener de 2019. 
3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 
 
a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se 
circumscriu la subvenció. 
b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. En cas que no 
editin publicitat de la seva activitat una mostra del suport de l’ajuntament de 
Canet de Mar en l’equipatge i utillatge de la colla gegantera. 
c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la 
identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la 
data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, 
s'indicaran les desviacions que hi hagi hagut. 
d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades 
al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 



S/Amn 

 
23 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 
- Seran originals 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
- Identificació NIF del contractista 
- Número de factura 
- Lloc i data d'emissió de la factura 
- Descripció del subministrament servei 
- Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que 
consti IVA inclòs 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 
No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els casos següents: 
- Vendes al menor 
- Transport de persones 
- Serveis d'hostaleria i restauració 
- Subministrament de begudes i comestibles 
- Revelat de fotografies 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
- Número 
- NIF de l'emissor 
- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
- Contraprestació total 
e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  
g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, 
informe d'auditoria (només en el cas de les obligades).  
 
4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 
 
5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per 
a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens 
públics o privats, amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes 
mai no podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.  
 
QUARTA.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2018.  
 
Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, 
i el no acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni 
i, per tant, la seva anul·lació. 
 
En tot allò no previst en aquest conveni resultaran d’aplicació les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la 
Llei 38/2003. 
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I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen 
dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra.” 
 
Vist l’informe tècnic que és transcriu a continuació:  
 
“ 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 la Colla 
Geganters de Canet de Mar de l’any 2018 
 
Primer.- Atès que la Colla Gegantera de Canet de Mar amb NIF:XXXXXXX, 
registrada amb el número 99 al registre municipal d’entitats, que es va fundar 
l’any 2014 per tal de treure i passejar arreu de Catalunya els Gegants de Canet 
de Mar, exposats al hall de Vil·la Flora des de l’any 2004 quan van ser cedits a 
l’Ajuntament.  
 
Segon.- Atès que d’aleshores ençà la Colla Gegantera s’ha anat consolidant i ja 
tenen un programa de sortides ampli, i que amb els retorns de visita podem 
organitzar una lluïda trobada de colles geganteres al municipi al voltant de la 
Festa Major. 
 
Tercer.- Atès que des de l’àrea de Cultura considera molt important que els 
Gegants de Canet de Mar (En Guillen de Montferrer i l’Agnès de l‘Aubó) no 
estiguin quiets i exposats, sinó que siguin uns elements del patrimoni municipal 
viu i que pot voltar i representar Canet arreu. 
 
Quart.- Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2018 en el 
corresponent a l’àrea de Cultura al capítol 4 té l’assignació nominativa per a la 
Colla Gegantera de Canet de Mar la quantitat de 1.300,00 € a la partida 
31.33400.48302. 
 
Setè.- Atès que l'article 25.2.m) de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) considera com a 
competència pròpia del municipi la promoció de la cultura i equipaments culturals. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement per a la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Colla Geganters de Canet de Mar que regula les condicions 
de la concessió de la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal per 
aquest projecte. 
 
I per a què així consti signa el present” 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Tinença d’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de la Colla Gegantera de 
Canet de Mar amb NIF: XXXXXXX per import de 1.300€ per a les sortides i 
activitats amb els Gegants de Canet (Guillem i Agnès) de l’any 2018, i aprovar el 
corresponent conveni de col·laboració. 
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SEGON.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer la obligació de 1.300€ amb 
càrrec a la partida pressupostària 31.33400.48302. 
 
TERCER.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria 
municipal. 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A NEDGIA CATALUNYA, SDG, S.A. 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR A LA RIERA 
GAVARRA, XX  
  
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 1 d’agost de 
2018 (núm. de registre 48545/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
instal.lació d’una escomesa de gas a la Riera Gavarra, 28 de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 2 d’agost de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  
 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR  
CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
LOCALITZACIÓ: Riera Gavarra, XX 
 

I N F O R M E: 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. En aquest cas es 

tracta de paviment de pedra tipus “Sant Vicenç”. No es podrà iniciar l’obra fins que no es disposi 
del material de reposició a la zona d’actuació. 

3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de planta, 
d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una 
base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó 
s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del paviment 
serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en les 
condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M.. 
Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per possibles talls de carrer 
que puguin ser necessaris. 

Ref.: GDE12918070114 
Reg. Entr. 2018/5642 
Data 01-08-2018 
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7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, mitjançant 
tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de manera que 
tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura circulació de 
vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció del paviment, rases 
obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores 
nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es reposaran 
correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la corresponent inspecció per 
part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de manera 
immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el tràfic de 
vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis tècnics 
d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos 
privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual 
no es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen les 
característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes oficials 

prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global per a 

la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 8,15 € (4% 

de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre d'acord 

amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la que va 

destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. L’inici de 

l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 
21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR 

LES OBRES. 
 

OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
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serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal.lació d’una escomesa de gas a la Riera Gavarra, XX Canet de Mar. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
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. 
 
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A NEDGIA CATALUNYA, SDG, S.A. 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR A LA RIERA 
BUSCARONS, XX  
  
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 27 de juny 
de 2018 (núm. de registre 4525/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència per a 
la instal.lació d’una escomesa de gas a la Riera Buscarons, XX de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 2 d’agost de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  
 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR  
CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
LOCALITZACIÓ: Riera Buscarons, XX 
 

I N F O R M E: 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

Ref.: GDE12918060021 
Reg. Entr. 2018/4525 
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Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. En aquest cas es 

tracta de paviment de pedra tipus “Sant Vicenç”. No es podrà iniciar l’obra fins que no es disposi 
del material de reposició a la zona d’actuació. 

3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de planta, 
d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una 
base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó 
s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del paviment 
serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en les 
condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M.. 
Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per possibles talls de carrer 
que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, mitjançant 
tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de manera que 
tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura circulació de 
vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció del paviment, rases 
obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores 
nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es reposaran 
correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la corresponent inspecció per 
part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de manera 
immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el tràfic de 
vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis tècnics 
d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos 
privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual 
no es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen les 
característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes oficials 

prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global per a 

la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 8,15 € (4% 

de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre d'acord 

amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la que va 

destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. L’inici de 

l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 
21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR 

LES OBRES. 

Data 27-06-2018 
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OBSERVACIONS: 

 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal.lació d’una escomesa de gas a la Riera Buscarons, XX de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer 
municipal. 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
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. 
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9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A NEDGIA CATALUNYA, SDG, S.A. 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR AL CARRER 
VERGE DEL ROSER, XX  
  
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data6 de juliol de 
2018 (núm. de registre 48545/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Verge del Roser, XX de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 2 d’agost de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  
 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR  
CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
LOCALITZACIÓ: Verge del Roser, XX 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 

de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser 
paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat 
asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa 
sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm 
més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del 
paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la 
vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest 
Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, 
de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció 
del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar 
senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

Ref.: GDE12918070003 
Reg. Entr. 2018/4854 
Data 06-07-2018 
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9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu 
de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre 
el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, 
telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als 
efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a 
l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es 
regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes 
de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

15,72 € (4% de 392,89 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 

la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera 
Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els 
serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 
PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 

 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 8 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
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serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Verge del Roser, XX Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer 
municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quinze euros amb setanta-dos cèntims d’euro 
(15,72€),  i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb 
vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
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. 
 
10.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A NEDGIA CATALUNYA, SDG, S.A. 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR AL CARRER ISLA 
CRISTINA, XX.  
  
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 2 d’agost de 
2018 (núm. de registre 5666/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Isla Cristina, XX de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 2 d’agost de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  
 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR  
CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
LOCALITZACIÓ: C/ Isla Cristina, XX 
 

I N F O R M E: 
 

En resposta a la seva sol·licitud:    

Ref.: GDE12918070148 
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Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de planta, 

d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una 
base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó 
s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del paviment 
serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en les 
condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M.. 
Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per possibles talls de carrer 
que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, mitjançant 
tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de manera que 
tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura circulació de 
vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció del paviment, rases 
obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores 
nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es reposaran 
correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la corresponent inspecció per 
part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de manera 
immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el tràfic de 
vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis tècnics 
d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos 
privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual 
no es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen les 
característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes oficials 

prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global per a 

la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 8,15 € (4% 

de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre d'acord 

amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la que va 

destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. L’inici de 

l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 
21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR 

LES OBRES. 

Reg. Entr. 2018/5666 
Data 02-08-2018 
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OBSERVACIONS: 

 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Isla Cristina, XX Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer 
municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
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. 
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11.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES 
DE CANET DE MAR DURANT LA TEMPORADA 2017. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juny de 2017, es va 
adjudicar el contracte per a la prestació dels servei de prevenció i salvament a les 
platges de Canet de Mar durant la temporada 2017, a l’empresa Marsave 
Mallorca, SL, pel preu de 65.201,61 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 
13.692,34 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars, així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi 
licitador. 
 
Atès que en data 26 de maig de 2017, l’adjudicatària Marsave Mallorca, SL, va 
dipositar en metàl·lic una garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual 
pujava un import de 3.260,08 €, equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació 
exclòs IVA. 
 
Atès que en data 14 de juny de 2017 es va procedir a la formalització del 
contracte per a la prestació dels servei de prevenció i salvament a les platges de 
Canet de Mar. 
 
Atès que segons disposa la clàusula vint-i-setena del contracte formalitzat en 
data 14 de juny de 2017, el termini de garantia del present contracte és de tres 
mesos a comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense 
objeccions per part de l’Ajuntament, quedarà extingida la responsabilitat del 
contractista.  
 
Atès que mitjançant sol·licitud, el senyor Miguel Adrover Rigo, en representació 
de l’empresa Marsave Mallorca, SL, en data 13 de juliol de 2018, ha sol·licitat la 
devolució de l'esmentada garantia definitiva. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, Silvia Amatller Micola, en data 7  
d’agost d’enguany.  
 
Vist l’informe núm. 015/2018 emès pel tresorer de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, en data 13 de setembre 
d’enguany. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa 
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), de 
conformitat amb la proosta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta 
corporació en metàl·lic en data 26 de maig de 2017, per l’empresa Marsave 
Mallorca, SL, i que puja un import de 3.260,08 €. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a la tresoreria municipal per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
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12.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 10 AL 16 DE 
SETEMBRE DE 2018 (NÚMEROS DEL 1263 AL 1271) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
 

Num. Decret Data Títol 

DE1263/2018 12/09/2018 WTP – acord incoació - 06/09/2018 

DE1264/2018 14/09/2018 Festes Country Envelat - CP 

DE1265/2018 14/09/2018 Incoació sancionador infraccions lleus i greu guingueta 
GU01 

DE1266/2018 14/09/2018 Decret composició Mesa servei d’explotació i atenció a 
infraestructures de xarxa i servidors. 

DE1267/2018 14/09/2018 Delegació d'Alcaldia dies 17 i 18 de setembre de 2018 

DE1268/2018 14/09/2018 Manament a justificar renovació domini 
canetdemar.org 

DE1269/2018 14/09/2018 Contractació servei preparació i desenvolupament 32a 
diada del cargol. 

DE1270/2018 14/09/2018 Canvi de nom nínxol num.1675 5e. pis Departament 
Jesus 

DE1271/2018 14/09/2018 Pagament a justificar 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
13.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
13.1.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE 
ANOMENAT “HABITATGE DEL CONSERGE”, SITUAT A LA RIERA GAVARRA, 
NÚMERO 38, DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Diputació de Barcelona (en endavant, la Diputació) és propietària de 
l’immoble conegut com a “habitatge del conserge”, situat a la riera Gavarra, 
número 38, del municipi de Canet de Mar, el qual forma part de la finca de 
l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, amb una superfície construïda de 
178,08 m2 i que consta a l’Inventari de Béns de la corporació amb els codis 
d’actiu F161748 a nivell de terreny i F001030 a nivell d’edifici, amb naturalesa 
jurídica de bé patrimonial. 
 
Atès que per Decret del diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, de 6 d’octubre de 2015, s’aprovà la cessió 
d’ús d’aquest edifici, amb caràcter ocasional per reubicar entitats de caràcter 
associatiu que desenvolupaven les seves activitats en el complex municipal Vil·la 
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Flora i fins a l’aprovació d’un conveni que regulés els termes de la cessió a causa 
de la immediatesa de l’inici de les obres de l’esmentat edifici Vil·la Flora. 
 
Atès que amb posterioritat a l’acabament de les obres de l’edifici Vil·la Flora, 
l’Ajuntament de Canet de Mar va proposar una nova utilització per a aquest espai 
mitjançant correu de 7 d’abril de 2016, en què se sol·licitava la cessió d’ús de 
l’espai per destinar-lo a ubicar diferents serveis de l’Àrea de Promoció Econòmica 
municipal. 
 
Atès que fruit d’aquesta sol·licitud, la Diputació va tramitar l’expedient 
corresponent i el Ple de la corporació, en sessió ordinària de 28 de juliol de 2016, 
va aprovar el Dictamen número 142/16 pel qual s’acordava cedir l’ús de 
l’immoble referit i aprovar la minuta del conveni de l’operació patrimonial, el qual 
va ser notificat a l’Ajuntament de Canet de Mar el 23 d’agost de 2016. 
 
Atès que després de reiterats contactes amb l’Ajuntament per formalitzar el 
conveni, el 9 de febrer de 2018, l’Ajuntament remet notificació de l’acord de la 
Junta de Govern de 7 de febrer de 2018 en què sol·licita a la Diputació la cessió 
d’ús de l’habitatge del conserge per tal de destinar aquest espai a ubicar les 
entitats de caràcter associatiu del municipi, ja que no es disposa d’un espai 
municipal adequat per a aquestes entitats, i deixar sense efecte el conveni la 
minuta del qual va aprovar la Diputació el 28 de juliol de 2016, ja que no es va 
formalitzar amb la signatura d’ambdues corporacions. 
 
Atès que la Diputació no té previst utilitzar, en un futur immediat, aquest edifici 
per als serveis que li són propis, per la qual cosa creu oportú proposar l’aprovació 
del conveni que reguli els termes de la cessió de l’edifici habitatge del conserge, 
amb la signatura del conveni escaient. 
 
Atès que d’acord amb el principi de lleialtat institucional, les administracions 
locals han de prestar, en l’àmbit propi, la cooperació i l’assistència que les altres 
administracions necessitin per complir amb eficàcia les seves activitats, d’acord 
amb l’article 55, lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
Atès que la cooperació es pot establir mitjançant la signatura de convenis, en 
virtut de l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, atesa la capacitat jurídica de les diputacions, d’acord amb l’article 5 
de la mateixa Llei. 
 
Atès que aquests principis de lleialtat institucional, de cooperació i d’assistència 
també estan recollits en la legislació de caràcter general, en concret en els 
articles 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, en l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual ‘s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i específicament, pel que fa a 
les relacions recíproques en matèria de patrimoni, en la legislació estatal d’aquest 
àmbit material, en concret, en l’article 183 bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, reguladora del patrimoni de les administracions públiques (LPAP). 
 
Atès que respecte a la cessió d’ús, l’article 145.3 LPAP, no bàsic, permet la cessió 
d’ús dels béns o drets amb l’obligació del cessionari de destinar-los a la finalitat 
expressada en el corresponent acord. 
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Atès que, així mateix, el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals (RPC), no regula estrictament la cessió 
d’ús gratuïta per un temps determinat, però sí regula a l’article 72 i següents la 
utilització dels béns patrimonials i concretament, els supòsits en què es podrà fer 
prevaldre la rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica en base als 
interessos locals a satisfer, atès que l’Ajuntament haurà de destinar l’immoble a 
ubicar diferents entitats de caràcter associatiu del municipi. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada pel tècnic auxiliar de Participació 
Ciutadana que consta a l’expedient. 
  
Vist l’informe favorable de la Secretaria municipal amb núm. 050/2018, de 17 
d’abril de 2018, que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Canet de Mar per a la cessió d’ús de l’immoble anomenat “Habitatge del 
conserge”, situat a la riera Gavarra, número 38 de Canet de Mar que consta com 
a annex a aquesta proposta. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar aquest conveni de col·laboració és la 
Junta de Govern Local, en virtut del Decret núm. 1022/2017, de 28 d’agost, de 
modificació del Decret núm. 743/2015, de 19 juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Participació Ciutadana, Igualtat i Noves 
Tecnologies, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la cessió d’ús per part de la Diputació de Barcelona de 
l’immoble anomenat “Habitatge del Conserge”, situat al Carrer Riera de Gavarra, 
núm. 38, de Canet de Mar, per a destinar-ho a l’allotjament d’entitats de caràcter 
associatiu sense afany de lucre del municipi, durant el termini de vint anys. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la cessió d’ús de l’immoble anomenat 
“Habitatge del conserge”, situat a la riera Gavarra, número 38 de Canet de Mar, 
que s’adjunta com annex. 
 
TERCER.- Assumir el compromís de les obligacions derivades del pacte Novè del 
conveni, durant la vigència del mateix.  
 
QUART.- Nomenar el tècnic auxiliar de Participació Ciutadana com a representant 
de l’Ajuntament de Canet de Mar en la comissió de seguiment de control i 
compliment d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i comunicar-los a 
l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Canet de Mar i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica Fer constar que, d’acord amb 
allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases d’execució del pressupost, aquest 
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expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en l’article 219.2 TRLHL i que 
estarà subjecte a control posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  

 
ANNEX 

 
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I l’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE ANOMENAT 
“HABITATGE DEL CONSERGE”, SITUAT AL CARRER RIERA DE GAVARRA, 
NÚM. 38, DE CANET DE MAR. 
 
INTERVENEN 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per  
 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’alcaldessa, l’Il·lma. Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, assistida per la secretària de l’ens, la senyora Clara Pérez 
González 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. La Diputació de Barcelona (en endavant, la Diputació) és propietària de 

l’immoble conegut com “Habitatge del Conserge”, situat al carrer Riera de 
Gavarra, número 38 del municipi de Canet de Mar, el qual forma part de la 
finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, amb una superfície 
construïda de 178,08 m2 i que consta a l’Inventari de Béns de la corporació 
amb els codis d’actiu F161748 a nivell de terreny i F001030 a nivell d’edifici, 
amb naturalesa jurídica de bé patrimonial.. 
 

2. Per decret del diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb 
la ciutat de Barcelona, de 6 d’octubre de 2015, s’aprovà la cessió d’ús d’aquest 
edifici, amb caràcter ocasional per reubicar entitats de caràcter associatiu que 
desenvolupaven les seves activitats en el complex municipal Vila Flora i fins a 
l’aprovació d’un conveni que regulés els termes de la cessió a causa de la 
immediatesa de l’inici de les obres de l’esmentat edifici Vila Flora. 

 
3. Amb posterioritat, a l’acabament de les obres de l’edifici Vila Flora, 

l’Ajuntament de Canet de Mar va proposar una nova utilització per a aquest 
espai mitjançant correu de 7 d’abril de 2016, en què sol·licitava la cessió d’ús 
de l’espai per destinar-lo a ubicar diferents serveis de l’Àrea de Promoció 
Econòmica municipal. 

 
4. Fruit d’aquesta sol·licitud, la Diputació de Barcelona va tramitar l’expedient 

corresponent i el Ple de la corporació, en sessió ordinària de 28 de juliol de 
2016, va aprovar el Dictamen número 142/16 pel qual s’acordava cedir l’ús de 
l’immoble referit i aprovar la minuta del conveni de l’operació patrimonial, el 
qual va ser notificat a l’Ajuntament de Canet el 23 d’agost de 2016. 

 
5. Després de reiterats contactes amb l’Ajuntament de Canet de Mar per 

formalitzar el conveni, el 9 de febrer de 2018, l’Ajuntament de Canet remet 
notificació de l’acord de la Junta de Govern de 7 de febrer de 2018 en què 
sol·licita a la Diputació de Barcelona la cessió d’ús de l’Habitatge del Conserge 
per tal de destinar aquest espai a ubicar les entitats de caràcter associatiu del 
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municipi, ja que no es disposa d’un espai municipal adequat per a aquestes 
entitats, i deixar sense efecte el conveni la minuta del qual va aprovar la 
Diputació de Barcelona el 28 de juliol de 2016 atès que no es va formalitzar 
amb la signatura d’ambdues corporacions. 

 
6. La Diputació de Barcelona no té previst utilitzar, en un futur immediat, aquest 

edifici per als serveis que li són propis, per la qual cosa creu oportú proposar 
l’aprovació del conveni que reguli els termes de la cessió de l’edifici “Habitatge 
del Conserge”, amb la signatura d’aquest conveni. 

 
7. D'acord amb el principi de lleialtat institucional, les administracions locals han 

de prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i l'assistència que les altres 
administracions necessitin per a complir amb eficàcia les seves activitats, 
d’acord amb l’article 55, lletra e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 

8. La cooperació es pot establir mitjançant la signatura de convenis, en virtut de  
l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, atesa la capacitat jurídica de les diputacions, d’acord amb l’article 5 de la 
mateixa llei. 
 

9. Aquests principis de lleialtat institucional, de cooperació i d’assistència també 
estan  recollits en la legislació de caràcter general, en concret en els articles 
140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic, en 
l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i específicament, pel que fa a les 
relacions recíproques en matèria de patrimoni, en la legislació estatal d’aquest 
àmbit material, en concret, en l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, reguladora del patrimoni de les administracions públiques (LPAP).  

 
10. Respecte a la cessió d’ús, l’article 145.3 LPAP, no bàsic, permet la cessió d’ús 

dels béns o drets amb l’obligació del cessionari de destinar-los a la finalitat 
expressada en el corresponent acord. 

 
11. Així mateix, el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament del patrimoni dels ens locals (RPC), no regula estrictament la cessió 
d’ús gratuïta per un temps determinat, però sí regula a l’article 72 i següents 
la utilització dels béns patrimonials i concretament, els supòsits en què es 
podrà fer prevaldre la rendibilitat social per damunt de la rendibilitat 
econòmica en base als interessos locals a satisfer, atès que l’Ajuntament de 
Canet de Mar haurà de destinar l’immoble a ubicar diferents entitats de 
caràcter associatiu del municipi. 

 
12. D’acord amb el que disposa l’article 8.1.c) de la LPAP, de caràcter bàsic; 

l’article 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i article 52 Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i els articles 75.3 i 178 del RPC, relatius al principi de publicitat i 
transparència, se sotmet aquesta cessió d’ús a informació pública. 

 
13. Als efectes de comptabilització de l’operació patrimonial, i d’acord amb l’Ordre 

HAP/1791/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
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model normal de comptabilitat local, les adscripcions i cessions d’ús de béns i 
drets es regulen per la norma 19a. 

 
14. Es competència del Ple de la Diputació en virtut de l’article 33.2 lletra o) de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, en relació 
amb l’article 221.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que no ha estat delegada a 
cap altre òrgan a la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents 
del Ple (publicada al BOPB del 22 d’abril de 2016), aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016. 

 
15. La Diputació va aprovar amb el dictamen ..................., la subscripció d’aquest 

conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar (d’ara 
endavant, indistintament, l’Ajuntament). 

 
16. L’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la subscripció del present conveni 

mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data .................. 
 

17. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis 
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 

18. En concordança amb els fets i fonaments jurídics fins ara exposats, les parts, 
en l’àmbit de les seves competències, han acordat regular per conveni la 
cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, per tal que  el destini a 
allotjar les entitats de caràcter associatiu del municipi, d’acord amb la seva 
sol·licitud de l’espai i amb els següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni  

 
És objecte d’aquest conveni regular la cessió d’ús per part de la Diputació de 
Barcelona a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar de l’immoble anomenat 
“Habitatge del Conserge”, situat al carrer Riera de Gavarra, número 38 del 
municipi de Canet de Mar, el qual forma part de l’Escola de Teixits de Punt de 
Canet de Mar, amb una superfície construïda de 178,08 m2 i que consta inscrit a 
l’Inventari de Béns de la corporació amb els codi d’actiu F161748 a nivell de 
terreny i F001030 a nivell d’edifici, amb naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
Segon. Destinació de l’immoble 
 
L’Ajuntament haurà de destinar l’immoble Habitatge del Conserge a allotjar les 
entitats de caràcter associatiu sense afany de lucre del municipi. 

  
Tercer. Entrada en vigor i durada del conveni  
 
3.1. Aquest conveni entra en vigor des de la data de la signatura, i si les parts 

el signen en dates diferents, des de la darrera. 
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3.2. El conveni té una durada de vint anys. 
 

Quart. Contraprestació econòmica  
 

La cessió d’ús del bé objecte d’aquest conveni és gratuïta, de manera que no es 
fixa cap contraprestació econòmica. 

 
Cinquè. Gestió 

 
L’Ajuntament serà qui determinarà les entitats que podran utilitzar la finca, les 
quals hauran de complir la destinació prevista en el pacte segon, i aquest 
assumirà en qualsevol cas les responsabilitats que es puguin derivar al respecte.  
 
Restarà a criteri de l’Ajuntament la concreció de l’instrument jurídic en virtut del 
qual les entitats poden utilitzar la finca objecte d’aquesta cessió d’ús, que haurà 
de respondre a un negoci jurídic de caràcter gratuït i que en tot cas restarà 
supeditat al termini de vigència d’aquest conveni. 
 
Anualment, l’Ajuntament lliurarà a la Diputació de Barcelona una memòria 
explicativa de la gestió de la finca i de les entitats que l’utilitzen. 
 
Sisè. Estat i lliurament de l’immoble i de la documentació 
 
6.1. L’immoble ja es va lliurar a l’Ajuntament en virtut del Decret de diputat 

delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona número 8763/15 de 6 d’octubre de 2015. 
 

6.2. Les  activitats que es desenvolupin a l’espai cedit disposaran de la llicència 
necessàries per al desenvolupament de les mateixes. 

 
Setè. Provisió de mitjans materials i recursos humans  

 
L’Ajuntament, com a cessionari dels espais cedits en ús, ha de proveir tots els 
mitjans materials i els recursos humans necessaris perquè la destinació prevista 
de l’immoble en aquest conveni pugui ser efectiva i retirarà el material en un 
termini no superior als trenta dies comptador des de la finalització del conveni, 
passat el qual s’entendrà que tot allò no retirat resta en benefici i propietat de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Vuitè. Subministraments continus  

 
8.1. Els serveis d’aigua, electricitat i altres subministraments de la finca cedida 

en ús són a càrrec de l’Ajuntament. 
 

8.2. La Diputació ha de fer les gestions necessàries per canviar el titular de les 
pòlisses dels contractes de subministraments a favor de l’Ajuntament.  
 

8.3. Per a la constitució de les servituds necessàries per a fer-hi les 
instal·lacions dels subministraments, cal l'autorització de la Diputació.  
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Novè. Obligacions econòmiques diverses   
 

9.1. L’Ajuntament assumeix el pagament de les despeses, els tributs i altres 
gravàmens que recaiguin sobre l’immoble objecte d’aquest conveni o els 
que  resultin d'utilitzar-lo, i en tot cas el de l’impost de béns immobles.  
 

9.2. A aquest efecte, si l’Ajuntament no és el subjecte passiu d’acord amb la 
normativa vigent, la corporació li ha de girar l’oportú document de 
liquidació de deute, que el subjecte ha de satisfer en el termini concedit a 
comptar de la notificació. 
 

Desè. Obligacions de manteniment i conservació en bon estat de l’edifici  
 

10.1. L’Ajuntament ha de mantenir en bon estat de conservació els espais 
cedits. Són a càrrec seu les actuacions de manteniment necessàries, 
d’acord amb la naturalesa i els usos de l’immoble, i la normativa 
d’aplicació, tant de l'edifici mateix com de les instal·lacions. 
 

10.2. L’Ajuntament assumirà totes les despeses que puguin originar-se en 
l’espai utilitzat, com a conseqüència dels manteniments o contractes 
propis de l’edifici, així com els que siguin repercutibles. 

 
Onzè. Obres d’adequació del bé a la finalitat pactada 

 
Són a càrrec de l’Ajuntament, les obres d’adequació de l’immoble a la finalitat a 
què s'ha de destinar. 

 
Dotzè. Obres de conservació, millora, manteniment i reparació   

 
12.1. La realització de qualsevol altra obra que no sigui l’establerta en el pacte 

anterior, incloent-hi les obres d’adequació dels espais a la nova normativa, 
requereix l’autorització prèvia de la Diputació. A aquest efecte, 
l’Ajuntament ha de presentar la corresponent sol·licitud a la Diputació.  
 

12.2. La sol·licitud d’autorització ha d'anar acompanyada de la memòria o el 
projecte d’obres, signats pels tècnics corresponents, i ha de rebre un 
informe dels serveis tècnics de la Diputació.  
 

12.3. No requereixen autorització prèvia de la Diputació les obres menors o de 
reparacions, sempre que no afectin elements estructurals de l’immoble, 
per a les quals no s’exigeixi llicència prèvia, d’acord amb la normativa 
vigent. 
 

Tretzè. Obres extraordinàries   
 
13.1. Qualsevol obra que sigui necessària per tal que el bé objecte d’aquest 

conveni sigui segur i adequat a la funció i a la destinació acordades que no 
estigui prevista en els apartats anteriors, ha d'anar a càrrec de 
l’Ajuntament, incloent-hi les obres que afectin elements estructurals. 
 

13.2. Les obres extraordinàries només es poden fer si els serveis tècnics de la 
Diputació emeten un informe favorable sobre els projectes o les memòries 
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corresponents. Si l’informe és desfavorable, les obres no es podran iniciar 
fins que la Diputació doni el vistiplau a l'esmena del projecte.   

 
Catorzè. Llicències d’obres i inici dels treballs  

 
14.1. Una vegada autoritzades les obres per part de la Diputació, l’Ajuntament 

ha de tramitar els permisos i les llicències que s’escaiguin i pagar-los. Un 
cop obtinguts, s’han de presentar davant dels serveis tècnics de la 
Diputació. 
 

14.2. L’Ajuntament ha de comunicar l’inici de les obres als serveis tècnics de la 
corporació, que poden supervisar-les i fer-ne el seguiment que considerin 
oportú.  
 

14.3. Finalitzades les obres, l’Ajuntament ha de lliurar un joc de plànols d'obra 
acabada (as built), que han d'indicar, si cal, el pas de les instal·lacions i la 
xarxa de subministraments, i també les noves connexions de serveis. 

 
Quinzè. Altres permisos i llicències  
 
Si per a l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta cessió d’ús 
fossin necessaris permisos, llicències o autoritzacions d'altres administracions o 
ens públics, és responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament obtenir-los, així com 
també pagar els tributs, els gravàmens o qualsevol altre import que se'n derivi.  
 
Setzè. Programa integral de manteniment   
 
16.1. L’Ajuntament ha de redactar un programa integral de manteniment de 

l’immoble, per un període igual al del present conveni, que es constituirà 
en document fonamental per al seguiment de les condicions acordades. 
Aquest programa ha de ser aprovat pels serveis tècnics de la Diputació i 
revisat cada 5 anys o amb la periodicitat que estableixi la normativa 
aplicable. 
 

16.2. Si per causa de modificacions normatives cal revisar el programa i 
actualitzar-lo, s'ha de presentar novament a la Diputació.  
 

16.3. El programa integral de manteniment ha d'incloure tots els elements de 
l'espai. 
 

16.4. L’Ajuntament ha de mantenir en bon estat de conservació l’immoble i, 
d'acord amb el programa integral de manteniment, ha de dur a terme les 
actuacions de manteniment necessàries.  
 

16.5. L’Ajuntament ha d'enviar una memòria anual de les actuacions realitzades,  
d’acord amb el Programa integral de manteniment, als serveis tècnics de 
la Diputació. 

 
16.6. En qualsevol moment, la Diputació pot requerir a l’Ajuntament la 

realització d’obres de manteniment a fi de garantir un ús adequat de 
l’edifici d’acord amb la destinació especificada en aquest conveni. 
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Dissetè. Coordinació d’activitats empresarials  
 

L’Ajuntament com a cessionari de l’espai i responsable de determinar les entitats 
que podran ubicar-se a la finca, vetllarà pel compliment del Reial decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació  
d’activitats empresarials en la mesura que hi hagi concurrència d’activitats de 
diferents empresaris i/o personal autònom compartint el mateix centre de treball 
que hagin de cooperar i coordinar les seves activitats preventives. 

  
Divuitè. Responsabilitat i assegurances  
 
18.1. La Diputació està exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil 

o penal per les vicissituds que es produeixin en la finca objecte de cessió 
d’ús a favor de l’Ajuntament. 

 
18.2. Així mateix, la Diputació no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 

la seguretat de l’immoble, ni tampoc de les instal·lacions, el mobiliari i o 
dotació en general de la finca objecte d’aquesta cessió d’ús. 
 

18.3. L’Ajuntament és responsable dels possibles danys i perjudicis en les 
persones, l’edifici, en el contingut i espais utilitzats, sempre que hi hagi 
causa imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen. 

 
18.4. En el cas que la Diputació s'hagi de fer càrrec de possibles danys o 

perjudicis, l’Ajuntament l'haurà de rescabalar del seu import i, si 
correspon, dels interessos de demora, sempre que hi hagi causa imputable 
al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sens perjudici 
que pugui reclamar aquest import als causants directes dels danys. 

 
18.5. Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament ha de 

contractar o ha d'incloure en les pòlisses d’assegurança de responsabilitat 
civil i de danys materials, la finca objecte d’aquesta cessió d’ús, per tal de 
cobrir els danys que es puguin produir. 

 
18.6. Les indemnitzacions que l’Ajuntament obtingui pels riscos coberts per la 

pòlissa d’assegurança, d’acord amb aquest pacte, s'han de destinar a 
assumir les responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels 
mateixos riscos. 
 

Dinovè. Seguretat   
 
L’Ajuntament ha d’adoptar les mesures necessàries per tal que els diferents 
serveis que ocupin la finca compleixin, a cada moment, la normativa vigent 
respecte a l’aforament de persones, les mesures de seguretat i l'evacuació. 

 
Vintè. Causes d’extinció  
 
El present conveni s’extingeix, sense dret a indemnització a favor de 
l’Ajuntament, per les causes següents: 
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a) Per incompliment dels pactes del conveni, previ requeriment a la part 
incomplidora, que no hagi estat atès en el termini concedit des de la 
notificació. 
 

b) Per la destinació dels espais cedits en ús a finalitats que es considerin 
inadequades o suposin un perill per a l’estat de la finca, o siguin diferents 
de les previstes a la clàusula tercera, supòsit en què revertiran de forma 
automàtica a la Diputació de Barcelona. 
 

c) Per la finalització de l’objecte del conveni o del termini de vigència. 
 

d) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes 
objectives. 
 

e) Per resolució de mutu acord del conveni abans del termini pactat. 
 

f) Per devolució de l’immoble. 
 

Vint-i-unè. Efectes de l’extinció del conveni  
 

21.1. L’Ajuntament s’obliga a deixar lliures i vacus i a disposició de la Diputació 
l’espai objecte d'aquest conveni. 
 

21.2. L’extinció de la cessió comporta la reversió automàtica de les obres, les 
millores i les instal·lacions que s’hagin realitzat a l’immoble objecte del 
conveni a favor de la Diputació de Barcelona, sense dret a contraprestació 
de l’Ajuntament. 
 

21.3. L’Ajuntament ha de restituir l'estat adequat d’ús de l’edifici, incloent-hi les 
instal·lacions, les obres i les millores realitzades, d’acord amb les 
normatives i reglamentacions vigents.   
 

21.4. Les parts han de formalitzar la devolució de l’immoble objecte d’aquest 
conveni mitjançant una acta de recepció.  
 
En aquest document s'hi ha de fer constar, a més de la informació general 
relativa al dia de la recepció efectiva i a les persones presents, la 
informació següent: 

 
 Que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació. 
 L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant-hi 

fotografies, si s’escau. 
 L’inventari de béns, si en queda algun, amb expressa menció de la 

reversió a benefici de la Diputació sense dret a contraprestació de 
l’Ajuntament. 

 Si n'hi ha, relació de construccions i instal·lacions fixes que no s’han 
d’enderrocar i que es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de 
la Diputació sense dret a indemnització de l’Ajuntament. 

 En un annex, còpia de les últimes factures pagades dels 
subministraments.  

 Conjunt de plànols de l’estat actual de l’edifici.  
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Vint-i-dosè. Constitució d’una comissió de seguiment  
 
22.1. Per al seguiment del que preveu el present conveni, es constitueix una 

comissió de seguiment integrada per dos membres designats per 
cadascuna de les parts. 

 
22.2. La comissió té les funcions següents : 

 
a) Seguiment i avaluació de les activitats realitzades a l’empara del 

conveni 
b) Resolució dels problemes d’interpretació i compliment del conveni. 

 
22.3. La comissió acorda les normes de funcionament internes, d’acord amb la 

normativa de règim jurídic del sector públic. 
 

Vint-i-tresè. Naturalesa del present conveni, procediment i jurisdicció 
competent 
 
La naturalesa del present conveni és administrativa. 
 
En la resolució de les qüestions litigioses relatives a l'aplicació del conveni, són 
competents els jutjats i tribunals de Barcelona o els que corresponguin per raó de 
la situació geogràfica de l’immoble. 
 
Com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
 
13.2.- APOVACIÓ DEL CONTRACTE DE COMODAT PER A LA CESSIÓ DE 
DOCUMENTACIÓ DE LA COMPANYIA COMEDIANTS.  
 
Atès que l’oficina Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Arxiu 
Municipal i Comediants volen dur a terme un projecte conjunt de tractament 
arxivístic i digitalització dels seus fons documentals per tal de preservar la 
documentació mitjançant suports digitals de consulta alternatius a l’original i 
d’altra banda millorar la seva accessibilitat i consultabilitat. 
 
Atès que Comediants proposa cedir en dipòsit a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar 
part d’aquest fons documental perquè el servei d’Arxiu Municipal dugui a terme, 
el tractament arxivístic i la digitalització amb les condicions adients, concretament 
un conjunt de 7.000 diapositives i 450 rodets (16.500 negatius en tires de 6) i 
100 fulls de contactes de l’arxiu fotogràfic de Comediants. 
 
Atès que per aquest projecte s’han obtingut dues subvencions, una del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (CLT011/18/00019) per 
un import de 11.211,00€, i l’altra de la Diputació de Barcelona (18/Y/255391) per 
un import de 3.500€. 
 
Atès que l’Arxiu Municipal proposa l’acceptació de l’esmentada cessió en virtut de 
l’exercici de les seves funcions de protecció patrimoni documental local recollides 
en el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal aprovat el 2004   
 
Vist l’informe emès per l’arxivera municipal de data 24 de setembre de 2018, el 
contingut del qual és el següent:  
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“Assumpte: Aprovació del conveni de cessió de documentació de Fons de 
Comediants amb destí a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar vetlla per la conservació i la recuperació del 
patrimoni documental de Canet i ho fa a través del Servei d’Arxiu Municipal de 
Canet de Mar. 
 
En els darrers mesos, l’Ajuntament de Canet ha tractat amb Comediants, la 
Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i l'Institut del Teatre 
la necessitat de preservar el patrimoni documental de la companyia, que forma 
part de la memòria històrica del municipi i també de la història i cultura del 
moviment de teatre de carrer, que va néixer a Catalunya als anys 70 del segle XX 
i del qual Comediants en va ser pioner.  
 
En virtut de l’exercici de la funció de protecció del patrimoni documental local que 
té el Servei d’Arxiu Municipal -recollida en el Reglament aprovat el 2004- l’Arxiu 
Municipal, l’Oficina Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
Comediants està duent a terme un projecte conjunt de tractament arxivístic i 
digitalització dels seus fons documentals. 
 
Mentre no es concreta el destí final del fons de Comediants es creu necessari 
realitzar intervencions de caràcter urgent en parts del fons que estan en males 
condicions de conservació amb la finalitat que no es deteriorin, cosa que seria 
una pèrdua patrimonial. És el cas d’un conjunt documental format per 7.000 
diapositives i 450 rodets (amb 16.200 negatius) de l’arxiu fotogràfic de la 
Companyia, emmagatzemats sense inventari, ni condicions de conservació 
adequades.  Es pretén començar el tractament amb aquesta part del fons perquè 
té la cronologia més antiga, des dels inicis de la seva vida artística el 1972, i és 
on pot haver-hi material inèdit i de qualitat.  
 
Aquesta intervenció consisteix en la instal·lació adequada, la descripció i la 
digitalització de la documentació. D’aquesta manera, es facilita la consulta pública 
de la documentació, ja que la digitalització de la documentació té com a finalitat 
d’una banda la preservació de la documentació mitjançant suports digitals de 
consulta alternatius a l’original i d’altra banda millorar la seva accessibilitat i 
consultabilitat.  
 
Atès que comediants vol cedir en dipòsit a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar 
aquest fons documental perquè es dugui a terme, el tractament arxivístic i la 
digitalització amb les condicions adients. 
 
Atès que la cessió garanteix també que es faciliti la consulta pública de la 
documentació, d’un fons documental de reconegut valor patrimonial sobre la 
història del teatre català que també sobrepassa l’esfera cultural de l’àmbit local. 
 
Atès que el seu ingrés contribuiria a enriquir el fons documental de l’Arxiu 
Municipal (com a col·lecció de complement) i, al mateix temps, es posaria a 
l’abast del ciutadà documents de procedència privada. 
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PROPOSTA 
 
El Servei d’Arxiu Municipal proposa i informa favorablement sobre l’acceptació de 
l’esmentada cessió de documentació. 
 
Es proposa que la cessió es protocol·litzi a través d’un contracte de cessió en 
comodat temporal i amb cessió de drets d’explotació, el termini del qual finalitzi 
una vegada es conclogui el tractament arxivístic i Comediants decideixi a quina 
institució cultural farà cessió/donació de tots el seus fons documentals, ja que 
aquesta modalitat permet l’ús i l’explotació de la documentació cedida. En 
l’esmentat document s’haurà de reconèixer a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar la 
facultat d’establir els criteris de tractament específic més adequats a fi de garantir 
la millor gestió i la preservació del documents objecte de cessió i se l’haurà 
d’autoritzar a posar els documents a disposició dels investigadors i públic, 
determinant que la citació en l’ús d’aquests documents de la següent manera: 
Fons Comediants.” 
 
Atès que el contracte de comodat és un contracte privat que ve regulat als 
articles 1741 a 1754 del Cc. 
 
Vist i trobada conforme la proposta de comodat obrant a l’expedient administratiu 
de referència, de conformitat amb la proposta de la Tinença Regidoria delegada 
de Cultura, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar el contracte de comodat a formalitzar amb Comediants, el 
text del qual és el següent:  
 
 “CONTRACTE PER A LA CESSIÓ EN RÈGIM DE COMODAT DE DOCUMENTACIÓ DE 
COMEDIANTS 
 
Canet de Mar, a ...................... 

 
REUNITS 

 
D’una part la Sra. Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, en nom i 
representació d’aquest ajuntament, assistida per la Sra. Clara Pérez González, secretària 
d’aquesta corporació. 
 
Intervenen, en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar i en execució de la resolució 
de la sessió XXX de la Junta de govern local.  
 
De l’altra, Sr. Jaume Bernadet Munné, amb DNI XXXXXX i amb domicili a la Riera 
Gavarra,69 de Canet de Mar, en endavant el cedent, el qual actua en representació de 
COMEDIANTS, entitat que intervé en qualitat de propietari del conjunt documental objecte 
de cessió,  manifestant tenir plena capacitat per obrar i per a l’atorgament d’aquest 
contracte. 

 
MANIFESTEN 

 
1. Que reconeixen el valor cultural i per a la investigació, en general, del conjunt 

documental objecte de la cessió. 
2. Que valoren l’interès públic col·lectiu que té aquest conjunt i consideren convenient i 

necessari fer-ne cessió en règim de comodat i cessió de drets de difusió i 
explotació, amb destí a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar (AMCNM), per tal de fer 
el seu tractament arxivístic (arxivament, descripció i digitalització) i d’aquesta 
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manera  garantir la seva conservació i divulgació entre els investigadors i la 
societat en general. 

3. Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha acceptat la cessió en règim de comodat i 
cessió dels drets d’explotació del conjunt documental a la sessió XX de la Junta de 
Govern Local. 

4. Que, per tal de formalitzar l’acte de cessió en règim de comodat i de manifestar 
l’acord d’ambdues parts pel que fa a les condicions en què es realitza, 
instrumentalitzen aquest conveni que s’articula en els pactes següents 

 
PACTES 

 
Primer.- El cedent, com a propietari del conjunt documental efectua la cessió en règim de 
comodat i cessió de drets a l’ajuntament de Canet de Mar, sense cap mena de 
contraprestació econòmica. 
 
Segon.- L’objecte d’aquest comodat i cessió de drets són un conjunt de 7.000 
diapositives, 450 rodets (16.500 negatius en tires de 6) i 100 fulls de contactes de l’arxiu 
fotogràfic de Comediants. 
 
Tercer.- Qui cedeix reconeix a l’Ajuntament de Canet de Mar la facultat d’establir els 
criteris de tractament específic més adequats a fi de garantir la millor gestió i preservació 
del fons documental objecte de comodat. 
 
Quart.- Qui cedeix autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar la reproducció i l’explotació 
del fons documental objecte de comodat, respectant els corresponents drets de propietat i 
autoria. 
 
Cinquè.- La cessió d’aquest conjunt suposa el traspàs de la titularitat de custòdia a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que en podrà disposar i n’assumirà els següents 
compromisos: 
 

1.Posar el conjunt a disposició dels investigadors i del públic, en general, per a la seva 
divulgació, de la manera que els responsables tècnics de l’ajuntament estimin més 
adient. 

2. Mantenir el conjunt en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin la 
seva preservació, i assumir les despeses de conservació. 

3.Respectar els corresponents drets de propietat i autoria del material cedit 
4. Convenir la citació en l’ús i la difusió d’aquest material de la següent manera: Fons 

Comediants 
5. Efectuar el tractament arxivístic (arxivament adequat i elaboració de l’instrument de 

descripció) i digitalització en el termini de 6 mesos 
6. Tornar els documents al comodat en el termini indicat en el pacte Desè. 

 
Sisè.- S’autoritza el tractament arxivístic  i digitalització fora de les dependències de 
l’Arxiu Municipal i per personal tècnic extern, la qual cosa  es formalitzarà segons el 
protocols habituals la cessió a terceres persones. 
 
Setè. - L’Ajuntament lliurarà una còpia de l’instrument de descripció (catàleg) i una còpia 
de les imatges digitalitzades a Comediants, amb la cessió de la propietat intel·lectual de 
l’autor de l’instrument de descripció i de la còpia de digitalització, i per tant, amb el 
reconeixement de què Comediants té els drets d’explotació. 
 
Vuitè.-En virtut de la subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya (CLT011/18/00019), es lliurarà una còpia de l’instrument de descripció (catàleg) 
i una còpia de les imatges digitalitzades, amb la cessió de la propietat intel·lectual del 
autor de l’instrument de descripció i de la còpia de digitalització, i amb l’acceptació per 
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part de totes les parts del compromís de respectar els corresponents drets de propietat i 
autoria del material original cedit. 
 
Novè.- Comediants cedeix a l’Ajuntament de Canet de Mar els drets d’explotació de les 
imatges digitalitzades, respectant els corresponents drets d’autor dels originals, i 
mantenint Comediants tots drets d’explotació, inalterats i sense perjudici. 
 
Desè.- La cessió en règim de comodat té caràcter temporal fins que Comediants decideixi 
el destí definitiu de tots els fons del seu arxiu i no abans que l’Arxiu Municipal hagi 
finalitzat el seu tractament arxivístic. 
 
Onzè.- El present contracte es regula pel que s’estableix al respecte en el Codi Civil i en la 
legislació sobre la Propietat Intel·lectual. 
 
Dotzè.- Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, 
aplicació o compliment de les presents condicions, qui cedeix i l’Ajuntament se sotmeten a 
la jurisdicció ordinària dels Jutjats d’Arenys de Mar i Tribunals de Barcelona, amb 
l’expressa renúncia a qualsevol altre fur. 
 
I en prova de conformitat signen el present document en dos exemplars però a un sol 
efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament.» 
 
SEGON.- Facultar l'alcaldessa per signar tots els documents que siguin necessaris 
per fer efectius els acords precedents. 
 
TERCER.- Que es notifiqui aquesta resolució a Comediants i se’ls convoqui per tal 
de formalitzar aquest acord. 
 
14.- 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’alcaldessa  
   
 


