
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 DE JUNY DE 2006 

 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Llicències d’obres 
5) Aprovació inicial projecte d’instal.lació receptora de gas per a una sala de 

calderes CEIP Misericòrdia 
6) Aprovació certificació final d’obra urbanització riera Buscarons 
7) Incoació expedient de contractació d’arrendament amb opció de compra 

vehicles brigada 



  

8) Incoació expedient de contractació d’obres d’enderroc antiga caserna 
guàrdia civil. 

9) Aprovació pagament ajuts menjador escolar 2n. trimestre curs 2005-2006 
10) Cessió d’ un objecte de la Casa Museu al museu d’art de Cleveland 
11) Ratificació acord jurat del premi Raimon Bonal i de Falgàs de l’edició 2006 
12) Aprovació estat de comptes Aplec Pedracastell 2006 
13) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 31 
de maig de 2006 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda 
per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen els 
números 4924 a 4967 ambdós inclosos,  de la relació núm. 20/06 del pressupost 
ordinari de la corporació i, segons  relació adjunta i  
 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per 
atendre les despeses.  
 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 
General de la Corporació pel 2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 20/06 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 22.681,56 Eur. 
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3. - APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Proposta d’acord del regidor d’hisenda relativa a: 
 
Vista la relació de despeses  de data 7 de juny de 2006, per import de 96.881,99 
EUR, corresponent a la relació de factures núm. 2006/20 de  la mateixa data . 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 2006, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de març de 2006. 
 



  

Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses  de data 7 de juny de 2006, per import 
96.881,99 EUR. corresponent a la relació de factures núm 2006/20 de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
4.- LLICÈNCIES D’OBRES 
 
4.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL PROMOCIONS I 
CONSTRUCCIONES NOURH 2 SL PER A REFORMA EN PLANTA BAIXA I 
ADDICIÓ DE DOS HABITATGES A UN HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES A LA RIERA DOCTOR MARIÀ SERRA NÚMERO 39. 
  
Vista la instància presentada pel senyor José Romero Jiménez, en nom i 
representació de l’empresa Promocions i Construccions Nourh2, S.L. amb la qual 
sol.licita llicència d’obres per a la reforma en planta baixa i addició de dos 
habitatges a un habitatge plurifamiliar entre mitgeres a la Riera Doctor Marià Serra 
número 39. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte-tècnic municipal de data 3 d’abril de 2006, el contingut 
del qual és: 
 

“Examinat el projecte de referència pel qual es sol·licita llicència d’obres majors i per tal d’ajustar – se a 
la normativa vigent, caldria presentar les modificacions corresponents que incorporin els punts següents: 
 
 Justificar que, registralment la planta baixa existent, té l’ús d’habitatge. 
 S’haurà de justificar allò que indica els art. 23.9.3 i 23.9.4 de les NNSS en referència a la disposició 
o reserva de places d’aparcament únicament en el habitatges de nova creació.  
 Justificar a la planta baixa l’Annex 1  punt 2.5.2 Decret 259/2003 en que “...qualsevol punt de la 
obertura obligatòria a l’exterior ha de tenir la visió, dintre d’un angle de 90 graus la bisectriu del qual sigui 
perpendicular a façana, d’un segment horitzontal de 3m situat paral·lelament a la façana a una distància 
de 3m...” 
 S’haurà de justificar la ventilació mecànica de les cambres higièniques Annex 1  punt 1.5 

 
D’altra banda, també s’haurà: 

 
 Aportar el Projecte Executiu. 
 Aportar en format digital l’Emplaçament de la finca. 
 
En conseqüència, s’informa desfavorablement la sol·licitud demanada, mentre no s’aporti  la 
documentació requerida”. 

 
Vist el nou informe emès pel tècnic municipal de data 25 de maig, una vegada que 
el tècnic redactor esmenés els plànols, manifestant que: 
 

“A la vista de les esmenes presentades pel tècnic redactor i atès que aquestes s’adapten a la normativa 
vigent. 
 



  

En conseqüència, s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres, condicionada a l’aportació 
del projecte executiu abans de l’inici de les obres i que aquest s’adequï al projecte bàsic referenciat, així 
com l’emplaçament de la finca en forma digital.” 

 
Atès que s’ha aportat el contracte de vinculació dels habitatges amb places 
d’aparcament de concessió d’obra pública a la Riera Gavarra número 4-14. 
  
Vist l’informe favorable del cap del servei de llicències de data 26 de maig de 
2006. 
 
RESULTANT que s’han complerts 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 dels informes tècnic i jurídic 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. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 
14 de març i 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. 40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor José Romero Jiménez, en nom i 
representació de la mercantil Promocions i Construccions NOURH 2, S.L., per a la 
reforma en planta baixa i addició de dos habitatges a un habitatge plurifamiliar 
entre mitgeres a la riera Doctor Marià Serra número 39, d’acord al projecte bàsic de 
l’arquitecte Francesc Vilanova, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres mil dos-cents quinze euros amb vuitanta-set 
cèntims (3.215,87 €); per taxes urbanístiques la quantitat de vuit-cents vint-i-dos 
euros amb cinquanta-set cèntims (822,57 €) i per drets de connexió la quantitat de 
seixanta euros (60,00 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil sis-cents set euros amb 
noranta-tres cèntims (1.607,93 €) en concepte de garantia per valors urbanístics en 
risc i la quantitat de tres-cents noranta-set euros amb vuit cèntims (397,08 €) en 
concepte de fiança per residus de la construcció. Aquestes fiances es retornaran 
en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant 
d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat.  
 



  

QUART.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, la llicència 
d’obres resta condicionada a l’aportació del projecte executiu abans de l’inici de les 
obres i que aquest s’adequï al projecte bàsic referenciat, així com l’emplaçament 
de la finca en forma digital. 
  



  

4.2- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES ALS SERVEIS TERRITORIALS A 
BARCELONA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CEIP A LA PARCEL.LA 
D’EQUIPAMENTS AL SECTOR U1 “CAN SALAT BUSQUETS”. 
  
Vista la instància presentada pel senyor Jaume Pallarols Rusca, director dels 
Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la  construcció d’un CEIP a la parcel.la 
3 d’equipaments del sector U1 “Can Salat Busquets”, referència PNC-03527. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 22 de setembre de 2005 
manifestant que: 
 

“Amb data 6 de setembre de 2005 ha tingut entrada en el registre general de l’Ajuntament de Canet de 
Mar un escrit dels Serveis territorials a Barcelona II del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en es demana el tràmit de la llicència d’obres per al CEIP a situar en la Ronda Ferrer 2, 
adjunten a l’escrit 3 còpies del projecte Bàsic-preexecutiu signat per l’arquitecte Jordi Vila Bayó. 
 
En relació amb aquest escrit i per tal d’iniciar la tramitació de la llicència d’obres entenem necessari: 
 
 Presentar i tramitar simultàniament el corresponent Projecte d’activitat. 
 Aportar els documents acreditatius de nomenament de Director de les obres i de director de 
l’execució de les obres. 
 Justificar el pagament de les Taxes i/o Impostos que, en aplicació de la legislació vigent, 
correspongui a aquest tipus d’obra. 
 
Aquest informe es refereix exclusivament a la documentació administrativa del tràmit.  
Resta pendent l’informe tècnic del projecte per part d’aquests serveis tècnics”. 

 
Vist el nou informe emès per l’arquitecte municipal en data 18 de novembre de 
2005, manifestant que: 
 

“Com a continuació de l’informe emès en data 22 de setembre de 2005 referit al tràmit de llicència 
d’obres per a al construcció d’un CEIP en una parcel·la d’equipaments en l’àmbit del Pla Parcial de Can 
Salat Busquets, i per tal de valorar tècnicament el document de Projecte Bàsic – preexecutiu presentat, 
s’emet el següent informe: 
 
Cal aclarir el núm. de policia assignat al solar on s’ubica l’escola que finalment haurà d’identificar-se amb 
el núm. 11-13.  
  
Havent consultat les normes subsidiàries de planejament vigents, aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 13 de febrer de 1991, i el pla parcial del sector U1 
“Can Salat Busquets”, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 9 
de juny de 1993, es constata que la finca anomenada equipament núm. 3 està inclosa dins del sistema 
d’equipaments públics, equipaments esportius. 
 
El sector U1 “Can Salat Busquets” té la seva urbanització completada. 
 
El pla parcial remet l’ordenació dels equipaments a l’article 14 de les normes subsidiàries de 
planejament., que fixa en sòl apte per ser urbanitzat una edificabilitat neta sobre parcel·la d’1 
m2sostre/m2sòl i una alçada de 10 m corresponents a PB+2PP, amb la possibilitat de canviar el destí dels 
equipaments mitjançant un Pla Especial. 

 
L’Ajuntament de Canet ha tramitat una modificació del Pla parcial U-1 per tal de possibilitar la implantació 
de l’equipament escolar en un sòl d’equipament que segons el document inicial del Pla tenia la 
qualificació d’equipament esportiu. Aquest document està en tràmit, pendent de la seva aprovació 
definitiva per part del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en compliment del procediment 
fixat en l’art. 95.1 i 2 de la vigent Llei d’Urbanisme.  
 
El projecte presentat s’ajusta als paràmetres urbanístics d’aplicació, respecte a la distància de separació 
fixada per la legislació de carreteres. 



  

 
Es important assenyalar que el projecte presentat proposa realitzar el moviment de terres fora de l’àmbit 
del solar d’equipaments, ocupant part de la zona verda adjacent. Aquesta proposta va ser acordada per 
permetre: d’una banda una col·locació adient de les pistes poliesportives dins del recinte escolar i de 
l’altra que la solució constructiva utilitzada per a reomplir l’important desnivell existent entre la zona verda 
contigua i el pati de l’escola pogués tenir el menor impacte paisatgístic possible. De tota manera serà 
convenient que el projecte executiu detalli les característiques i el tractament superficial del talús 
proposat. 

 
El document no abasta les xarxes de serveis de l’edifici ni reflecteix els punts de connexió amb les 
xarxes municipals.   
 
Caldrà completar el document amb l’assenyalat en el cos del present informe tècnic.” 

 
Atès que els Serveis Territorials del Departament d’Educació presenten nova 
documentació en data 9 de març de 2006 i al mateix temps sol.liciten es declari 
l’obra d’especial interès o utilitat pública i que, d’acord amb el que disposa l’article 
103,2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, apliqui la 
màxima bonificació de l’impost sobre construccions. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte-tècnic municipal de data 4 d’abril de 2006, el contingut 
del qual és: 
 

“Com a continuació dels informes emesos en data 22 de setembre de 2005 i 18 de novembre de 2005 
referit al tràmit de llicència d’obres per a al construcció d’un CEIP en una parcel·la d’equipaments en 
l’àmbit del Pla Parcial de Can Salat Busquets, i per tal de valorar tècnicament el document de Projecte 
Executiu, s’emet el següent informe: 
 
Cal referir el núm. de policia assignat al solar on s’ubica l’escola que finalment haurà d’identificar-se amb 
el núm. 11-13.  
 
El total de superfície construïda és de 3.722,02 m2 havent un augment de superfície construïda de 
561,35 m2 amb referència al Projecte Bàsic (3.160,67 m2). Això comporta un nou Pressupost d’Execució 
per Contracta amb un increment de 785.653,11 € de diferència amb el Projecte Bàsic (3.242.341,94 €). 
 
Havent consultat les normes subsidiàries de planejament vigents, aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 13 de febrer de 1991, i el pla parcial del sector U1 
“Can Salat Busquets”, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 9 
de juny de 1993, es constata que la finca anomenada equipament núm. 3 està inclosa dins del sistema 
d’equipaments públics, equipaments esportius. 
 
El sector U1 “Can Salat Busquets” té la seva urbanització completada. 
 
El pla parcial remet l’ordenació dels equipaments a l’article 14 de les normes subsidiàries de 
planejament., que fixa en sòl apte per ser urbanitzat una edificabilitat neta sobre parcel·la d’1 
m2sostre/m2sòl i una alçada de 10 m corresponents a PB+2PP, amb la possibilitat de canviar el destí dels 
equipaments mitjançant un Pla Especial. 
 
L’Ajuntament de Canet ha tramitat una modificació del Pla parcial U-1 per tal de possibilitar la implantació 
de l’equipament escolar en un sòl d’equipament que segons el document inicial del Pla tenia la 
qualificació d’equipament esportiu. Aquest document ha estat aprovat pel Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, en compliment del procediment fixat en l’art. 95.1 i 2 de la vigent Llei d’Urbanisme, 
amb data 10 de gener de 2006.  

 
El Projecte Executiu presentat s’ajusta als paràmetres urbanístics d’aplicació, respecte a la distància de 
separació fixada per la legislació de carreteres. 
 
Per tant s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres. 
 
Cal remarcar que com ja es va informa prèviament es proposa realitzar un moviment de terres fora de 
l’àmbit del solar d’equipaments, ocupant part de la zona verda adjacent. Aquesta proposta va ser 
acordada per permetre: d’una banda una col·locació adient de les pistes poliesportives dins del recinte 
escolar i de l’altra que la solució constructiva utilitzada per a reomplir l’important desnivell existent entre 
la zona verda contigua i el pati de l’escola pogués tenir el menor impacte paisatgístic possible.  



  

 
De tota manera serà convenient que el projecte executiu detalli específicament les característiques i el 
tractament superficial del talús proposat. 
 
Per altra banda el document no abasta les xarxes de serveis de l’edifici ni reflecteix els punts de 
connexió amb les xarxes municipals”. 

  
Vist l’informe favorable del cap del servei de llicències de data 26 de maig de 
2006, el contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació presentades pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya - GISA (Gestió d’Infrastructures, SA), per tal 
d’obtenir llicència municipal d’obres per a la construcció d’un Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP), 
a la Ronda Ferrer, 11-13, de Canet de Mar, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 13/9/2005, registrats d’entrada amb el núm. 4918,  el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya - GISA (Gestió d’Infrastructures, SA),  ha sol·licitat llicència 
d’obres per a la construcció d’un Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP), a la Ronda Ferrer, 11-13, 
de Canet de Mar, de conformitat amb els projectes tècnic bàsic i preexecutiu, redactats per l’arquitecte 
Sr. Josep Vila Bayó. 
 
2n.- En el municipi de Canet de Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de Planejament aprovades per 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 16 d’octubre de 1991 i publicades en el DOGC 
núm. 1549, el 31 de gener de 1992. 
 
3r.- El tècnic municipal ha emès, en data 4/4/2006, informe favorable sobre la concessió del permís 
sol·licitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta plenament a les prescripcions tècniques legalment 
establertes. 

 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  La legislació aplicable és la següent: 
 
- arts. 179 i següents del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme; 
- arts. 77 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS); 
- art. 70 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
Segon.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes a llicència d’obres 
de conformitat amb allò que disposa l’art. 179 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els 
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els 
actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament 
d’obres. 
 
Tercer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de l’interessat. 
La sol·licitud ha de complir els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, ha d’anar documentada en els 
termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 117 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, i ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar 
la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Quart.- La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 75.2 ROAS) en 3 
exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions relacionades amb l’actuació que, 
eventualment, hagin atorgat altres administracions (art. 79.a ROAS). 
 
L’art. 4 de la LOE defineix el projecte com el conjunt de documents mitjançant els quals es determinen 
les exigències tècniques de les obres d’edificació. El projecte haurà de justificar tècnicament les 
solucions proposades d’acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable. 
 



  

Les obres que exigeixen projecte enunciades en l’art. 2.2 de la LOE i en l’art. 75.2 i 4 ROAS, s’han 
d’atorgar o denegar, de manera motivada (art. 243.1 TRLS92, art. 180.2 TRLUC i art. 81.1 ROAS), en el 
termini de dos mesos des de la seva sol·licitud (art. 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si 
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (art. 71 LRJPAC), els 10 
dies que eventualment es concedeixin per a esmenar les deficiències del projecte (art. 79.d i art. 81.1 
ROAS) així com el termini establert a la corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes 
preceptius d’altres administracions públiques. 

 
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució expressa es 
produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, segons els casos, sense 
que, segons disposa l’art. 43.5 LRJPAC modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sigui necessari 
sol·licitar la certificació d’acte presumpte. D’acord amb la nova redacció de l’esmentat art. 43.5 LRJPAC, 
per evitar que es produeixin els efectes del silenci administratiu no és suficient que es dicti la resolució en 
el termini de dos mesos, sinó que cal també que la notificació es faci efectiva en el susdit termini de dos 
mesos. 
 
La resolució que recaigui, a més de ser notificada al titular i als interessats a l’expedient en la forma que 
preveu la LRJPAC, haurà de ser inserida al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Un cop atorgada la llicència i abans d’iniciar-se les obres, l’Ajuntament haurà de fixar, si s’escau, sobre el 
terreny, les alineacions i rasants (art. 89.4 ROAS). Les obres s’han d’executar d’acord amb el projecte 
tècnic aprovat i de conformitat amb les condicions imposades a la llicència (art. 85 ROAS). Si durant la 
realització de les obres fos necessari introduir variacions en el projecte aprovat, s’ha de distingir entre les 
modificacions substancials, les quals requereixen sol·licitar una nova llicència, i les alteracions que no 
tinguin aquest caràcter, les quals únicament precisen la comunicació prèvia prevista en els articles 96 i 
97 ROAS. Segons l’art. 85.3 ROAS, s’entén que hi ha modificació substancial quan es tracta 
d’actuacions de les incloses en l’art. 75.2 ROAS o bé quan la normativa urbanística o de caràcter local 
les atorgui aquest caràcter substancial (85.2 i 3 ROAS). Una vegada finalitzades les obres, el constructor 
ha de fer entrega de l’obra al promotor, perquè procedeixi a la recepció de l’obra. La recepció de l’obra 
es consigna en una acta en la qual segons disposa l’art. 8 LOE, s’ha de fer constar les parts intervinents, 
el certificat final d’obra subscrit pel director de l’obra i el director de l’execució amb especificació de la 
seva data, el cost final de l’execució, la declaració de recepció de l’obra sense o amb reserves i les 
garanties que s’exigeixin al promotor per assegurar les seves responsabilitats. El projecte tècnic, l’acta 
de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut en el procés d’edificació i la 
documentació relativa a les instruccions d’ús i de manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, 
constitueixen el Llibre de l’edifici, el qual ha de ser lliurat als usuaris finals de l’edifici (art. 7 de la LOE i 
art. 25 de Lha). 

 
Cinquè.- Al projecte de referència es contempla la construcció d’un CEIP, el qual queda subjecte a la 
regulació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració i, en 
conseqüència, a l’obtenció de la llicència ambiental municipal, segons el que disposa l’Ordenança 
Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les Activitats i les Instal·lacions.  
 
L’article 77.4 ROAS estableix que en cap cas s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia 
o simultània de la referent a l’activitat. El bé jurídic protegit és, doncs, el fet que no es concedeixi una 
llicència d’obres incompatible amb el planejament. 
 
En aquest cas, el planejament del municipi, recollit a les Normes Subsidiàries de Planejament i al pla 
parcial del sector U1 “Can Salat Busquets”, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de data 9 de juny de 1993, constatava que la finca anomenada “Equipament núm. 
3” estava inclosa dins del sistema d’equipaments públics, equipaments esportius. Per aquesta raó 
l’Ajuntament de Canet de Mar va tramitar una modificació del Pla parcial U-1 per tal de possibilitar la 
implantació de l’equipament escolar en un sòl d’equipament esportiu. Aquest document va ser aprovat 
pel Conseller de Política i Obres Públiques, en compliment del procediment fixat a l’article 95.1 i 2 de la 
TRLUC, amb data 10 de gener de 2006.  

 
D’altra banda, i atès que el sol·licitant és una administració pública, els poders públics, en aquest cas 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en ares de l’eficàcia i ponderant la urgència de l’obra, es pot plantejar 
excepcionar la norma, sense perjudici de que renunciï a qualsevol tipus d’indemnització que se li pugui 
reclamar per possibles danys derivats de la concessió de la llicència d’activitat amb posterioritat a la 
llicència d’obres. 
 
Sisè.- Consta a l’expedient un escrit dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Educació, 
de data 9/3/2006, registrat d’entrada amb el núm. 1471, en el que el director dels Serveis Territorials 
sol·licita que el Ple de l’Ajuntament declari l’obra d’especial interès o utilitat municipal i que, d’acord amb 
el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, apliqui la 
màxima bonificació. 



  

 
L’article 103.2.a del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 
estableix el següent: 
 
Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 
Per tant, en compliment del que disposa l’article esmentat, se sotmetrà a la propera Junta de Govern 
Local la declaració de l’obra com d’especial interès i utilitat i l’aplicació de la bonificació sol·licitada en la 
liquidació de l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO), per a la seva ratificació posterior pel Ple de 
l’Ajuntament. 

 
Sisè.- Consta acreditat a l’expedient que s’han observat la resta de requisits legalment exigits. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres per a la construcció d’un Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP), a la Ronda Ferrer, 11-13, 
de Canet de Mar, sol·licitat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya - GISA (Gestió 
d’Infrastructures, SA)”. 
 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 28 de maig d’enguany  va 
prendre entre altres, el següent acord: 
 

PRIMER.- Declarar les obres de construcció del nou centre d’educació infantil i primària (CEIP de Canet 
de Mar per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya – GISA, i les obres de 
construcció del centre d’assitència primària 8CAP) de Canet de Mar per part del Servei Català de la Salut 
de Generalitat de Catalunya com a obres d’especial interès i utilitat municipal, declaració que haurà de 
ser retificada pel proper Ple de l’Ajuntament. 

 
SEGON.- Aprovar l’aplicació d’una bonificació del 95 per cent en l’Impost sobre Construccions i Obres 
(ICIO) al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, en la llicència d’obres majors per a la 
construcció del centre d’educació infantil i primària de Canet de Mar, bonificació que haurà de ser 
retificada pel proper Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria simple legal.” 

 
RESULTANT que s’han complerts 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 dels informes tècnic i jurídic 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. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 
14 de març i 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. 40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un 
centre d’educació infantil i primària a la Ronda Ferrer de Canet número 11-13, 
parcel.la d’equipament del sector U1 “Can Salat Busquets”, PNC-03527, d’acord al 
projecte bàsic i preexecutiu redactat per l’arquitecte Josep Vila Bayó, sense 



  

perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de sis mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb 
seixanta-nou cèntims (6.484,69 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de vuit mil 
vuit-cents quaranta-nou euros amb vuitanta-vuit cèntims (8.849,88 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de seixanta-quatre mil vuit-
cents quaranta-sis euros amb vuitanta-quatre cèntims (64.846,84 €) en concepte 
de garantia per valors urbanístics en risc i la quantitat de catorze mil cinc-cents 
seixanta-tres euros amb vint cèntims (tres-cents noranta-set euros amb vuit 
cèntims (397,08 €) en concepte de fiança per residus de la construcció. Aquestes 
fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat.  
 
QUART.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, cal 
remarcar que com ja es va informar prèviament,es proposa realitzar un moviment 
de terres fora de l’àmbit del solar d’equipaments, ocupant part de la zona verda 
adjacent. Aquesta proposta va ser acordada per permetre: d’una banda una 
col·locació adient de les pistes poliesportives dins del recinte escolar i de l’altra 
que la solució constructiva utilitzada per a reomplir l’important desnivell existent 
entre la zona verda contigua i el pati de l’escola pogués tenir el menor impacte 
paisatgístic possible.  
 
De tota manera serà convenient que el projecte executiu detalli específicament les 
característiques i el tractament superficial del talús proposat. 
 
Per altra banda el document no abasta les xarxes de serveis de l’edifici ni 
reflecteix els punts de connexió amb les xarxes municipals”. 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ RECEPTORA DE GAS 
PER A UNA SALA DE CALDERES CEIP MISERICÒRDIA. 
 
Atès que és necessari dotar l’edifici del col.legi Ceip Mare de Déu de la 
Misericòrdia, ubicat a l’Av. Àngel Planet, s/n, de la infraestructura necessària per 
tal d’alimentar amb gas natural la nova caldera i les cuines. 
 
Vist el projecte d’obra ordinària redactat en data maig de 2006, per l’enginyer 
municipal, Sr. Vicenç Puig i Perpinyà, consistent en la instal.lació receptora de gas 
per a una sla de calderes, l’import del qual ascendeix al a quantitat global de 
94.070 €, IVA inclòs. 
 
És per tot això que de conformitat amb la proposta de la regidoria d’educació, 
s’acorda per unanimitat: 
 



  

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
instal.lació receptora de gas per a una sala de calderes, l’import del qual 
ascendeix a la quantitat global de 94.070 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat projecte pel termini de 30 dies, en els 
termes de l’article 37 del ROAS. En el cas que en aquest termini no s’hi presentin 
al.legacions es considerarà aprovat definitivament. 
 
6.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA URBANITZACIÓ RIERA 
BUSCARONS 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol deixar sobre la taula aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
7.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’ARRENDAMENT AMB 
OPCIÓ DE COMPRA VEHICLES BRIGADA 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt i ajornar 
la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
8.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES D’ENDERROC 
ANTIGA CASERNA GUÀRDIA CIVIL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ve desenvolupant des de ja fa temps 
una política de recuperació de la façana litoral. En aquest sentit s’intenta 
impedir que es construeixin blocs de pisos entre la Carretera Nacional II i la 
façana marítima pretenent ubicar-hi diferents espais de lleure i esbarjo per al 
gaudi general de tota la població. 
 
Atès que en aquesta línia la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de març 
de 2006, va acordar aprovar l’adquisició de la finca ubicada al carrer Drassanes 
del Pla, núm. 2, propietat de l’Estat i afectada al Ministeri de l’Interior al servei 
públic de la seguretat com a Caserna de la Guàrdia Civil. 
 
Atès que per això es pretén enderrocar l’esmentat edifici essent necessari dur a 
terme la contractació de la redacció del projecte i obres d’enderroc, ja que donat el 
gran volum de feina existent en aquests moments no es poden desenvolupar 
aquests treballs per part dels serveis tècnics municipals. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria i Intervenció, de data 6 de juny de 2006, el 
qual es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar (Maresme) i en Josep Barberà i 
Boix, interventor municipal, en compliment de l’anterior provisió de l’Alcaldia relativa a la incoació 
d’expedient de contractació de la redacció del projecte i execució de les obres d’enderroc de l’antiga 



  

caserna de la guàrdia civil ubicada al carrer Drassanes del Pla, núm. 2 de Canet de Mar, emeten el 
següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix l’article 21.1.ñ de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, al tractar-se d’un contracte l’import del 
qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000 €, ni es tracta tampoc 
d’una contractació plurianyal que superi els anteriors imports. Si bé, res impedeix que l’alcalde delegui 
aquesta competència en la Junta de Govern Local. 

 
Segon.- Quant al tipus de contracte donat que es licita tant la redacció del projecte com l’execució de 
l’obra, ens trobem davant d’un contracte mixt, i de conformitat amb el que disposa l’article 6 TRLCAP 
s’haurà de regir per les normes que regulen el contracte d’obres ja que aquesta és la prestació que té 
més importància des d’un punt de vista econòmic. 
 
Tercer.- Quant al procediment i la forma de contractació, en aquest cas es pot utilitzar el concurs, en els 
termes de l’article 85 del LCAP, des del moment que la selecció del contractista, d’acord amb la proposta 
de plec de clàusules administratives particulars (PCAP), no s’efectuarà exclusivament en atenció a 
l'oferta econòmica que presentin els licitadors. Res impedeix, tampoc, que s’utilitzi el procediment obert.  
 
Quart.- En el concurs l'adjudicació recau sobre el licitador que en el seu conjunt presenta una oferta més 
avantatjosa per a l'Administració, d'acord amb els criteris establerts en el PCAP, sense atenir-se 
exclusivament al preu i sens perjudici de la possibilitat de declarar-lo desert. Per això, és convenient 
licitar l’obra per la modalitat de concurs pel procediment obert.  De conformitat amb el que estableix 
l’article 25 LCAP, en aquest cas és necessari que l’empresari hagi obtingut prèviament la corresponent 
classificació ja que l’import de l’obra és superior a 120.202,42 euros. Aquesta classificació serà la que ve 
fixada en el projecte d’urbanització redactat pels arquitectes Manel Sangenís Garcia i Josep Miquel 
Roselló Jurnet. 
 
Cinquè.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s'adequa a la normativa vigent en 
matèria de contractació local.  

 
Sisè.- No existeix en el vigent pressupost ordinari per a l’any 2006 consignació pressupostària per a la 
realització d’aquesta obra, per tant, l’adjudicació del present contracte s’haurà de condicionar a 
l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit pel Ple de la Corporació.  
 
Conclusió  
 
Han quedat degudament justificades la motivació i l'adequació a la normativa que permet la contractació 
per la modalitat de concurs pel procediment obert, i es pot seguir la tramitació de l'expedient de 
contractació i la licitació.” 

 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del concurs per a la contractació de les obres d’enderroc de l’edifici ubicat al carrer 
Drassanes del Pla, núm. 2 i tenint en compte allò que es disposa al Reial decret 
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, així com el Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques i la resta de disposicions legals vigents, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i via pública, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant 
concurs, per a la redacció del projecte i execució de les obres d’enderroc de 
l’edifici ubicat al carrer Drassanes del Pla núm. 2 de Canet de Mar i aprovar el plec 
de clàusules administratives particulars que haurà de regir la contractació del 
servei, essent el tipus de licitació de 76.117,19 €, IVA inclòs. 
 



  

SEGON.- Disposar que la validesa d’aquest acord queda supeditada a l’aprovació 
de la corresponent modificació de crèdit del pressupost ordinari per a l’exercici del 
2006. 
 
TERCER.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, 
o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i 
formalització del present acord. 
 
9.- APROVACIÓ PAGAMENT AJUTS MENJADOR ESCOLAR SEGON 
TRIMESTRE CURS 2005-2006 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència al número de 
compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels ajuts de menjador 
escolar per al  2n. trimestre del curs 2005-2006 , realitzada pel Consell Comarcal 
del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel 
Consell Comarcal als escolars de Canet. 
 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació 
vigent, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’educació, s’acorda per 
unanimitat: 
 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 2n. trimestre del curs 2005-2006 
d’aquest ajut individual i que han estat  abonats pel Consell Comarcal, segons el 
detall següent: 
 
IES DOMÈNECH I MONTANER.....................................       81,27€ 
COL·LEGI YGLESIAS....................................................  1.085,57€ 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA..............................     542,80 € 
CEIP MISERICÒRDIA...................................................   6.106,50€ 
T O T A L           7.816,14€ 
 
10.- CESSIÓ D’UN OBJECTE DE LA CASA MUSEU AL MUSEU D’ART DE 
CLEVELAND 
 
The Cleveland Museu of Art ha sol·licitat la cessió de 4 peces per realitzar una 
exposició en el seu museu entre el 15 d’octubre de 2006 i el 17 de gener de 2007 i 
també al Metropolitan Museum of Art de Nova York entre el 4 de març i el 3 de 
juny de 2007. Totes dues exposicions porten el títol de: Barcelona & Modernity: 
Gaudí to Dalí (1868-1939).     
 
Atès que la cessió és de caire temporal i representa un percentatge molt petit de 
les obres exposades. 
 
Atès que la Casa museu disposa d’aquestes peces en règim de propietat i donació 
i pot cedir-les a les persones que hi puguin estar interessades sempre que 
reuneixin els requisits de seguretat i manteniment adequats.  
 



  

Atès que la Casa Museu té com a un dels seus objectius la divulgació de la figura 
de Lluís Domènech i Montaner arreu del món i que la cessió es una bona 
oportunitat per fer-ho internacionalment. 
 
Atès la normativa vigent sobre Museus que permet la cessió i la llei de Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Per tot això, i de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, 
s’acorda per unanimitat:: 

PRIMER.- Cedir les peces: 1. Gall donant la benvinguda a l’alba, del cafè-
restaurant de  l’Exposició Universal de Barcelona, ca. 1888. 2. Maqueta de la sala 
de concerts del Palau de la Música Catalana, 1905-1908. Maqueta realitzada per 
Juan Pablo Marín, 1989. 3. Balustres del Palau de la Musica Catalana, ca. 1905  
4.  Eusebi Arnau, Figura femenina amb càmera, ca. 1905. A The Cleveland 
Museum of Art per tal que siguin transportades i exposades en aquest museu 
entre el 15 d’octubre de 2006 i el 17 de gener de 2007 i també al Metropolitan 
Museum of Art de Nova York entre el 4 de març i el 3 de juny de 2007. 

SEGON.- Sol·licitar la documentació de l’assegurança a The Cleveland Museum of 
Art on s’observi que totes les peces tenen la seva corresponent pòlissa per un 
valor total de 40.000 euros. I, en el cas que alguna de les peces resulti malmesa, 
es restitueixi adequadament o es restauri pel seu valor. 
 
TERCER.- En els plafons de l’exposició haurà de constar en un lloc visible el 
següent text: “Casa museu Lluís Domènech i Montaner. Canet de Mar”. 
 
QUART.- Les peces hauran de ser retornades a la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner un mes després d’haver finalitzat la darrera exposició i en l’estat original 
que es trobaven abans del trasllat. 
 
11.-RATIFICACIÓ ACORD JURAT DEL PREMI RAIMON BONAL I DE FALGÀS 
DE L’EDICIÓ 2006 
 
Atès que la Comissió de Govern en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va 
prendre entre d’altres, el següent acord: 
 

“25.- APROVACIÓ BECA D’INVESTIGACIÓ LOCAL I PREMI “Raimon Bonal i de Falgàs”. 
 

Vista la documentació presentada pel “Col·lectiu Ciutadà Homenatge a Raimon 
Bonal”, on es proposa a l’Ajuntament de Canet de Mar el recolzament econòmic i 
d’organització de les activitats que es duran a terme per recollir i recordar el seu 
esperit de servei i la seva implicació en les activitats socials. 
 
Atès que el “Col·lectiu Ciutadà Homenatge a Raimon Bonal” s’ha adreçat 
l’Ajuntament de Canet de Mar, proposant la creació d’una Beca d’Investigació 
Local “Raimon Bonal” bianual dotada de 800.000 pta. i un Premi “Raimon Bonal” 
anual al millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar de 
100.000 pta. 



  

 
Atès que s’ha presentat documentació amb les bases de convocatòria per a la 
Beca i el Premi. 
 
Atès que de conformitat amb la proposta del regidor de Cultura, s’acordà per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la creació d’una Beca d’Investigació Local Raimon Bonal, bianual de fins a 800.000 
pessetes. 
 
SEGON.- Aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local Raimon Bonal, anual al millor treball 
d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar de 100.000 pessetes.” 

 
Atès que en la convocatòria de 2005-2006 del Premi Raimon Bonal es van 
presentar els següents treballs:  
 

- Bacteris ambientals de l’institut, de Núria Gutíerrez Prat 
- La recollida selectiva “porta  a porta” a Canet de Mar, de Robert Franch Illa  
- Ajuntament de Canet: Eina per a la recerca geogràfica?, d’Imma Soler Farré 
- El primer franquisme a Canet de Mar, de Jessica Fernández Gil 
 

Atès que la Comissió del lliurament de Premi Bonal 2006 ha emès el veredicte 
següent: 
 

“La Comissió vol fer una menció especial a tots els treballs presentats, destacant el bon nivell i la seva 
varietat temàtica. 
Una vegada analitzats i avaluats els treballs, es considera, per unanimitat, que el treball mereixedor del 
Premi és el presentat amb el títol de La recollida selectiva “porta  a porta” a Canet de Mar, de Robert 
Franch Illa.  
La Comissió el destaca per la seva estructura i la seva metodologia, amb una explotació acurada de les 
entrevistes i enquestes realitzades. 
Per últim, La Comissió agraeix l’esforç que han esmerçat els alumnes i tutors dels treballs presentats. 
Així mateix es destaca la tasca de difusió del premi que fa l’IES Domènech i Montaner, i  s’anima a 
professors i alumnes  que continuïn  treballant en la mateixa línia i participin en noves edicions del 
premi”.  

 
Atès que des de la primera convocatòria del Premi Raimon Bonal l’oficina núm. 
0039 de La Caixa de Canet de Mar ha estat col·laboradora d’aquest premi 
aportant la quantitat íntegra del premi.  
 
Per tot això, i de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció del Premi Raimon Bonal 
segons el qual s’atorga el premi de 600€ de l’edició 2006 al treball de La recollida 
selectiva “porta  a porta” a Canet de Mar, de Robert Franch Illa. 
 
SEGON.- Acceptar la col·laboració de 600 € de l’oficina número 0039 de La Caixa 
de Canet de Mar els quals es lliuraran mitjançant l’obertura d’una llibreta d’estalvis 
en l’esmentada oficina a Robert Franch Illa. 
 



  

12.-APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES APLEC PEDRACASTELL 2006 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, com cada any, va organitzar la Festa de l’Aplec de 
Pedracastell, el passat dia 1 de maig. S’hi van fer jocs de cucanya, concursos i 
altres activitats que requerien de la presència del personal de serveis sanitaris, 
d’urgència i de neteja, la qual cosa va suposar una sèrie de despeses extres, 
l’estat de comptes del qual és el següent, 
 
DESPESES ..................................................................................... 3.758,24 
   
Càtering Viñolas i esmorzars serveis ............................................... 2.319,22 
Jocs Cucanya i premis concursos .................................................. 480,70 
Lavabos Poly-Klyn ......................................................................... 550,00 
Programes creu ............................................................................... 408,32 
   
   

INGRESSOS .................................................................................... 1.150,00 
   
Tiquets paella ................................................................................. 1.150,00 

 
Atesa la necessitat i conveniència de fixar l’aportació municipal en el finançament 
de les despeses generades en aquesta festa, de conformitat amb la proposta de la 
tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC: Aprovar el present estat de comptes, corresponent a l’organització de la 
Festa de l’Aplec de Pedracastell el passat dia 1 de maig, assumint el dèficit 
generat per import de dos mil sis-cents vuit euros i vuit cèntims d’euro (2.608,08 €) 
amb càrrec a la partida 22607.451 del vigent pressupost.  
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.30 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 


