
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 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: 22.00 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 

 
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 certificació final d’obra riera Buscarons 
6) Aprovació inicial projecte d’obres reforma CEIP Misericòrdia 
7) Incoació expedient contractació obres substitució mur cementiri municipal 
8) Resolució al.legacions projecte de reparcel.lació sector UA-5 
9) Aplicació bonificació en l’impost de construccions, instal.lacions i obres a la 

residència Guillem Mas. 
10) Aprovació conveni col.laboració entre els ajuntaments de Canet de Mar, 

Mataró i la Diputació de Barcelona 
11) Acceptació subvenció participació ciutadana 



12) Aprovació quota Palauet mes de juliol 2006 per anivellar l’aportació 
municipal 

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 7 
de juny 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 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 14 de juny de 2006, per import de 
187.465,- EUR, corresponent a la relació de  la mateixa data . 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 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 14 de juny de 2006, per import 
de 187.465,- EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
4.- LLICÈNCIES D’OBRES 
 
4.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CASTELLDOSRIUS S.L. PER A 
L’ENDERROCAMENT EDIFICI UBICAT AL CARRER SANT CRISTÒFOL 
NÚMERO 28. 



  
Vista la instància presentada pel senyor Marcelo F. Lucarini, en nom i 
representació de la mercantil Construcciones y Promociones Castelldosrius S.L. 
amb la qual sol.licita llicència d’obres per a l’enderrocament edifici ubicat al carrer 
Sant Cristòfol número 28. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta-tècnica municipal de data 19 d’abril de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es comprova que les obres que 
es volen realitzar consisteixen en fer l’enderroc de l’edifici situat al C/ Sant Cristòfol, 28. 
 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, ara bé, per tal de completar 
l’expedient, manca presentar la següent documentació: 
 
- Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les obres s’executaran per 
una empresa constructora competent i que al davant d’aquestes, a més de la direcció facultativa, hi 
haurà un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels 
treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció facultativa. 
- Memòria tècnica explicativa de les característiques dels treballs, indicant el programa i la seva 
coordinació, així com les precaucions en relació a la pròpia obra, a la via pública i a les construccions i 
predis veïns. (Es a dir, l’estudi de Seguretat i Salut)”. 

 
Atès que la tècnica municipal en data 7 de juny d’enguany manifesta que s’ha 
presentat la documentació que mancava per a completar l’expedient, i per tant, 
informa favorablement la sol.licitud de llicència d’enderroc de l’edifici situat al 
carrer Sant Cristòfol número 28.  
 
Vist l’informe favorable del cap del servei de llicències de data 8 de juny 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 Marcelo F. Lucarini, en nom i 
representació de la mercantil Construcciones y Promociones Castelldosrius S.L., 
per l’enderroc de l’edifici ubicat al carrer Sant Cristòfol número 28, d’acord al 
projecte bàsic de l’arquitecte Marcelo Fernando Lucarini, 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’arquitecta-tècnica municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cent dos euros amb divuit cèntims (102,18 €) i per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb trenta cèntims (116,30 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de cinquanta-un euros amb nou 
cèntims (51,09 €) en concepte de garantia per valors urbanístics en risc i la 
quantitat de mil dos-cents trenta-cinc euros amb divuit cèntims (1.235,18 €) 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.  
 
4.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL SINTONIA 99, SL 
PER A L’ADDICIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR A L’EDIFICI UBICAT AL 
CARRER PUBILLES 2-4 
  
Vista la instància presentada per la mercantil Sintonia 99, S.L., en nom i 
representació d’ella mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a l’addició 
d’habitatge unifamiliar a l’edifici ubicat al carrer Pubilles número 2-4. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte-tècnic municipal de data 30 de maig de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisat el Projecte Bàsic i Executiu de referència, així com les modificacions proposades pel tècnic 
redactor i atès que aquestes s’adapten a la normativa vigent, tot i entenent que aquesta documentació 
complementària comportarà afegir aquestes modificacions amb la substitució dels següents plànols: 
 
 N-2 
 N-3 
 N-4 

 
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres” 

 
Vist l’informe favorable del cap del servei de llicències de data 8 de juny 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 a la mercantil Sintonia 99, S.L., en nom i 
representació d’ella mateixa, per a l’addició d’un habitatge unifamiliar sobre la 
planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Pubilles, 2-4. d’acord al projecte de 
l’arquitecte Josep Maria Madre Solanes, 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 quatre mil cent cinquanta-un euros amb trenta-set 
cèntims (4.151,37 €); per taxes urbanístiques la quantitat de cinc-cents setanta-un 
euros amb tres cèntims (571,03 €) i per drets de connexió a clavegueram l’import 
de trenta euros amb cinc cèntims (30,05 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de dos mil setanta-cinc euros 
amb seixanta-vuit cèntims (2.075,68 €) en concepte de garantia pels valors 
urbanístics en risc i la quantitat de quatre-cents cinquanta-set euros amb setanta-
dos cèntims (457,72 €). 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 del tècnic municipal, cal tenir en compte 
que aquesta documentació complementària comportarà afegir aquestes 
modificacions amb la substitució dels plànols N-2, N-3 i N-4. 
 
4.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR ESB PER A LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UBICAT AL PASSATGE SANTIÑÀ 
NÚMERO xx. 
  
Vista la instància presentada pel senyor ESB, en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la reforma i ampliació de l’habitatge 
ubicat al Passatge Santiñà número xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte-tècnic municipal de data 10 de maig de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Vist el Projecte Bàsic pel qual es sol·licita llicència d’obres majors i per poder continuar amb 
la tramitació de l’expedient s’haurà d’aportar plànol topogràfic amb la delimitació de les 
construccions existents, així com el quadre comparatiu de la normativa urbanística 
d’aplicació”. 

 
Vista la documentació aportada per l’arquitecta de l’obra, Neus Riba Soler, en data 
5 de juny de 2006, de la qual el tècnic municipal ha emès un informe en data 8 de 
juny manifestant que:  
 

“Examinades les modificacions proposades per la tècnica redactora i atès que amb aquestes s’entén que 
s’adapten a la normativa vigent. Tot i entenent que aquesta documentació complementaria comporta 
afegir aquestes modificacions amb la substitució parcial del següents plànols: 



 
 Plànol 00: Topogràfic 
 
S’haurà d’aportar Projecte Executiu abans de l’inici de les obres per la seva revisió i aprovació. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres”. 

 
Vist l’informe favorable del cap del servei de llicències de data 12 de juny 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 ESB, en nom i representació d’ell 
mateix, per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al número xx del 
Passatge Doctor Santiñà, d’acord al projecte de l’arquitecta Neus Riba Soler, 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 setze euros amb seixanta cèntims (3.016,60 
€) i per taxes urbanístiques la quantitat de dos-cents setanta-nou euros (279,00 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil cinc-cents vuit euros 
amb trenta cèntims (1.508,30 €) en concepte de garantia pels valors urbanístics en 
risc i la quantitat de cent seixanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims (164,43 
€). 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 del tècnic municipal, s’haurà d’aportar el 
projecte executiu abans de l’inici de les obres per la seva revisió i aprovació. 
 
4.4.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL CASHEL-
LEICETER S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ HABITATGE PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES AL CARRER ROMANÍ NÚMERO 16. 
  



 Vista la instància presentada pel senyor Marcelo F. Lucarini, en nom i 
representació e la mercantil Cashel Leiceter S.L., amb la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al solar ubicat al 
carrer Romaní número 16. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte-tècnic municipal de data 21 d’abril de 2006, 
manifestant que: 
 

“Caldria presentar els plànols modificats corresponents, que incorporin els punts següents: 
 El punt d’aplicació del carener de la coberta, paral·lel a la línia de façana principal, es a la meitat de 
la profunditat edificable. 
 
 La construcció de la coberta tindrà un màxim de dues façanes sempre paral·leles a la façana de 
l’edificació. 
 
 Justificar l’acompliment de l’evacuació separativa d’aigües directament a carrer i per sota vorera, 
segons croquis adjunt. 

 
Nogensmenys, cal recordar que s’haurà de presentar Projecte Executiu i de Telecomunicacions”. 
 

Atès que en data 6 de juny d’enguany l’arquitecte de l’obra Marcelo F. Lucarini 
presenta la documentació demanada pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe emès en data 12 de juny de 2006, el contingut del qual és: 
 

“Examinades les modificacions proposades pel tècnic redactor i atès que aquestes s’adapten a la 
normativa vigent. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la so.licitud de llicència d’obres demanada.” 

 
Vist l’informe favorable del cap del servei de llicències de data 13 de juny 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 a la mercantil Cashel-Leicester S.L., en nom i 
representació d’ella mateixa, per a la construcció d’edifici plurifamiliar al solar 
ubicat al carrer Romaní número 16, d’acord al projecte de l’arquitecte Marcelo F. 
Lucarini, 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 quatre mil set-cents noranta-un euros amb 
cinquanta-set cèntims (4.791,57 €); per taxes urbanístiques la quantitat de mil tres-
cents seixanta-un euros amb trenta-sis cèntims (1.361,36 €) i per drets de connexió 
a clavegueram l’import de cent vint euros amb cinc cèntims (120,20 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de dos mil tres-cents noranta-
cinc euros amb setanta-vuit cèntims (2.395,78 €) en concepte de garantia pels 
valors urbanístics en risc i la quantitat de vuit-cents trenta-dos euros amb cinquanta 
cèntims (832,50 €). 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.  
 
4.5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL 
CONSTRUCCIONES EUROCANET S.L. PER A LA REFORMA I CANVI D’ÚS DE 
LOCAL EN PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI UBICAT A LA RONDA DORCTOR 
FLEMING NÚMERO 12. 
 
Vista la instància presentada pel senyor Francisco Caldés Aguilar, en nom i 
representació de la mercantil Construcciones Eurocanet S.L. amb la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la reforma i canvi d’ús de local en planta baixa de l’edifici 
ubicat a la Ronda Doctor Fleming número 12. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic de data 11 de maig d’enguany, el contingut del 
qual és el següent: 
 

“Examinat l’escrit 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: 
 
 Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, art. 23.9 apartats 
1 i 14 (aparcaments): 
 
- “...Garatge. Local on es guarden un o més vehicles automòbils...” 
- “...Les dimensions mínimes de cada plaça d’aparcament seran de 2,20 m per 4,50 m...Les entrades 
i les sortides dels garatges tindran com a mínim 3,50 m d’amplada...” 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement la sol.licitaud demanada, mentre no s’aportin les 
rectificacions demanades”. 

 
Vista la nova documentació presentada en data 2 de juny de 2006, aportant plànols 
modificats de la reforma del local. 
 
Vist el nou informe emès pel tècnic municipal de data 8 de juny de 2006, 
manifestant que: 
 

“ Examinades les modificacions proposades pel tècnic redactor i atès que aquestes s’adapten a la 
normativa vigent. Tot i entenent que aquesta documentació complementària comporta afegir aquestes 
modificacions amb la substitució dels següents plànols: 
 
- Plànol 3: distribució 
- Plànol 4: cotes i fustam 
 



En conseqüència s’informa favorablement la sol.licitud de llicència d’obres”. 
 

Vist l’informe favorable del cap del servei de llicències de data 8 de juny de 2006, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que es justifica la creació d’una 
plaça d’aparcament en el propi edifici. 
 
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 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 lei 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 Francisco Caldés Aguilar, en nom i 
representació de la mercantil Construcciones Eurocanet S.L., per a la reforma i 
canvi d’ús dels locals ubicats a la Ronda Doctor Fleming número 12, d’acord al 
projecte de l’arquitecte Robert Royo i Mestres, 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 vuit-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta-dos 
cèntims (855,62€) i per taxes urbanístiques la quantitat de dos-cents quatre euros 
amb vint-i-sis cèntims (204,26€). 
 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de quatre-cents vint-i-set euros 
amb vuitanta-un cèntims (427,81€) en concepte de garantia per valors urbanístics 
en risc i la quantitat de trenta-dos euros amb vuit cèntims (32,08€) 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. 
 
5.- APROVACIÓ CERTIFICAT FINAL D’OBRA RIERA BUSCARONS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d’octubre de 2004, va 
acordar aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de les obres d’urbanització de la riera Buscarons així com convocar el 
concurs corresponent. 



 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de desembre de 2004, va 
acordar adjudicar el concurs convocat per a l’execució de les obres d’urbanització 
de la riera Buscarons de Canet de Mar, a l’empresa CONSTRUCTORA 
PIRENAICA, SA (COPISA), pel preu cert i global de 422.130,75 €, IVA inclòs.  
 
Atès que en data 29 de setembre de 2005, la direcció facultativa de les obres emet 
la certificació núm. 6 i última que constitueix la certificació final d’obra a la que es 
refereix l’article 147 TRLCAP, a la vegada que emet en data 18 d’octubre de 2005 
un informe en el que explica les modificacions sorgides a arrel de l’execució de les 
obres. 
 
Vist l’informe emès per la direcció facultativa de les obres en data 30 de maig de 
2006, en el qual posa de manifest l’existència de 2 preus contradictoris en la 
certificació final d’obra que havien estat acceptats pel contractista en el seu 
moment i que pugen les quantitats següents: 
 
 PC 4: Reubicació del campament: 1.772,66 € 
 PC 5: Control de qualitat 4.002,00 € 
 
Atès que donat que en la factura presentada per l’empresa contractista en data 7 
d’octubre de 2005, es troben inclosos aquests preus es pot entendre que han estat 
acceptats per aquesta. 
 
Vist l’informe emès en data 13 de juny d’enguany pel secretari i l’interventor de la 
Corporació que es transcriu a continuació: 
 

“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar (Maresme), i en Josep Barberà 
Boix, interventor municipal, en relació amb la proposta que formula la direcció facultativa de les obres 
d’urbanització de la riera Buscarons, en compliment d’allò establert a l’article 179 de la refosa 2003 de la 
LMC, emeten el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de desembre de 2004, adjudicà les obres 
d’urbanització de la riera Buscarons a Copisa Constructora Pirenaica, SA, pel preu cert i global de 
422.130,75 €, IVA inclòs. 
 
La direcció facultativa de l’obra, en data 29 de setembre de 2005, presentà a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, la certificació núm. 6 que correspon a la final d’obra, la puja un import acumulat de 144.760,90 €, 
IVA inclòs, essent el resultat d’obra certificada el següent: 
 
Import de l’execució material 408.958,33 € 
Despeses generals i 
Benefici industrial (19%) 77.702,08 € 
 
Total 486.660,41 € 
 
IVA inclòs (16%) 77.875,67 € 

 
Total obra executada 564.526,08 € 
 
Aquest desviament: 
 
a) equival a 142.395,33 €. D’aquest import i sempre segons l’informe emès per la direcció facultativa en 
data 18 d’octubre de 2005, 65.743,10 € corresponen a preus simples, mentre que 76.652,23 € 
corresponen a preus contradictoris. 
 



Així doncs, les modificacions simples equivalen  a un 15,57% del preu d’adjudicació, mentre que les 
modificacions per preus contradictoris equivalen a un 18,16%. 
 
b) pel que fa a les modificacions simples cal fer esment que tot i que la direcció facultativa ha excedit del 
10% que l’article 160 RGLCAP permet que acordi unilateralment la direcció facultativa, aquesta no va 
requerir l’aprovació de l’òrgan de contractació abans de l’execució de l’obra, sinó que ho posa en 
coneixement de l’òrgan de contractació una vegada presenta la certificació final d’obra i executada ja 
aquesta, prescindint així del procediment legalment establert. 
 
Segon.- La potestat de modificació constitueix una prerrogativa de l’Administració que tan sols opera per 
raó d’interès públic (art. 59 LCAP), i sempre que es tracti de necessitats noves o causes imprevistes, que 
hauran de quedar degudament justificades a l’expedient. La modificació s’ha de formalitzar com el 
contracte (art. 54 LCAP) i exigirà dictamen de la  Comissió Jurídica Assessora si la seva quantia supera 
el 20% del preu primitiu i aquest és igual o superior als 1.000.000.000’- pta. (6.010.121'04 €). Els límits 
que tot seguit veurem no són límits a la modificació, sinó límits a l’exigència de perpetuació del vincle 
contractual; els límits a la modificació cal cercar-los únicament en la interdicció de què la mateixa oculti 
un contracte nou, amb el concurrent frau de licitadors; es tracta d’un concepte jurídic indeterminat la 
concreció del qual requerirà, en primer lloc, l’anàlisi de l’objecte del contracte inicial i del modificat.   

 
Tercer.- Cal, en primer lloc, distingir entre les modificacions simples o quantitatives, i les modificacions 
qualitatives o per preus contradictoris (arts. 146.1, 189, 212 LCAP). Les primeres són les que produeixin 
un augment, reducció o supressió de les unitats d'obra, o substitució d'una classe de fàbrica per altra, 
sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte. La reducció, pel demés, no dóna dret a 
reclamar cap indemnització; l'augment, en canvi -així com la resta de les vicissituds enunciades-  es 
valora pels preus unitaris del contracte.  
 
Quart.- Tant en el contracte d’obres (art. 146 LCAP) com en el de subministraments (art. 192.c) com en 
el de consultoria i assistència (art. 214.c) la modificació és obligatòria pel contractista si comporta un 
augment, reducció o supressió fins el 20 per 100 del seu import, exclòs l’IVA i no representa una 
alteració substancial de l’objecte inicial. Quan aquestes eventualitats superin el 20 per 100 o representin 
una alteració substancial de l’objecte, esdevé causa de resolució contractual (arts. 149.e); 192.c); 214.c) 
LCAP. No és, tanmateix, una resolució automàtica: l’article 161 del RGCE establia ja pel contracte 
d’obres que la resolució era potestativa per qualsevol d’ambdues parts. Ara, aquesta interpretació ve 
confirmada a l’article 112.2 LCAP per a tot tipus de contracte, amb el benentès que si qui resol és 
l’Administració causant de la modificació, aquella equivaldrà al desistiment i portarà implícita la 
indemnització al contractista del benefici industrial deixat de percebre o lucre cessant, això és, el 6 per 
100 del preu de les obres i subministraments (arts. 151.4 i 193.3 LCAP); el 10 per 100 del preu dels 
estudis i projectes deixats de realitzar (art. 215.3) i els beneficis futurs deixats de percebre (art. 169.4 
LCAP).  
 
Cinquè.- Per alteració substancial, als efectes al·ludits, cal entendre, entre altres, la modificació dels fins i 
característiques bàsiques del projecte inicial, així com la substitució d'unitats que afectin, almenys, el 30 
per 100 del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l'IVA (art. 150.1 LCAP). 

 
Sisè.- D'altra banda, les modificacions qualitatives (preus contradictoris), d'acord amb l'article 146.2 
LCAP són aquelles que suposen la introducció d'unitats d'obra no compreses en el projecte o les 
característiques de les quals difereixin substancialment d'elles. En aquests casos cal donar tràmit 
d’audiència al contractista per tres dies i, si no s’arriba a un acord en els nous preus, el contractista no 
resta obligat a executar les modificacions. Per aquesta raó aquí no s’aplica el límit del 20 per 100; els 
preus contradictoris no són, en cap cas, obligatoris pel contractista. Arribats a aquest cas, l'òrgan de 
contractació podrà contractar-les amb altre empresari en els mateixos preus que hagués fixat, o 
executar-les directament. La contractació amb un altre empresari podrà realitzar-se per procediment 
negociat sense publicitat, sempre que el seu import no excedeixi del 20 per 100 del preu primitiu del 
contracte (art. 146.2 LCAP). 

  
Setè.- Diu l'article 141.d) LCAP que podrà utilitzar-se el procediment negociat sense publicitat prèvia 
quan es tracti d'obres complementàries que no figurin en el projecte ni en el contracte, però que resulti 
necessari executar com a conseqüència de circumstàncies imprevistes i la seva execució es confiï al 
contractista de l'obra principal, d'acord amb els preus que regeixen en el contracte primitiu o que, en el 
seu cas, fossin fixats contradictòriament. Aquesta contractació de les denominades obres 
complementàries al contractista de l'obra principal està subjecta a uns requisits; són els següents: 

 
a) que les obres no puguin separar-se tècnicament o econòmica del contracte primitiu sense causar 
inconvenients majors a l'Administració o que, encara que es puguin separar, siguin estrictament 
necessàries per a la seva execució. 

 
b) que les obres complementàries a executar, definides en el corresponent projecte estiguin 
formades, almenys, en un 50 per 100 del pressupost, per unitats d'obra del contracte principal. 



 
c) que l'import acumulat de les obres complementàries no superi el 20 per 100 del preu primitiu del 
contracte. 

 
Les demés obres complementàries que no reuneixin els requisits anteriors hauran d'ésser objecte de 
contractació independent. 
 
Vuitè.- El règim jurídico-contractual aplicable, com veiem, no serà el mateix si es tracta d’obres 
accessòries o complementàries de si es tracta de modificacions -simples o per preus contradictoris- del 
contracte principal, ja que la naturalesa jurídica d'unes i altres, tampoc no és la mateixa.  

 
La utilització del mateix coeficient del 20 per 100 del preu del contracte per a la delimitació conceptual 
d'ambdues figures no ens ha d’induir a error: en la modificació implica un límit d’obligatorietat pel 
contractista (ex art. 149.e LCAP) mentre que en les obres accessòries és límit d’adjudicació al mateix 
contractista (ex art. 141.d.3 LCAP). 
 
Ambdues figures han estat delimitades per la doctrina i la jurisprudència de forma suficient com per 
poder afirmar que: 
 
a) quan ens trobem davant d’un supòsit de modificació de contracte principal –novació objectiva- al 
mateix no li són aplicables els límits del 141.d) LCAP i, a l'inrevés, els únics límits que subjecten el 
procediment negociat sense publicitat per a la contractació d'obres accessòries, són els previstos a 
l'article 141.d) LCAP.  

 
b) la modificació es materialitza en un projecte reformat, això és, en una variació del projecte 
primitiu –novació objectiva- mentre que l’obra accessòria consisteix en una addició, amb el seu 
corresponent projecte al marge de l’inicial, que no dóna lloc, tampoc, a una modificació del contracte, 
sinó que es tracta d'un contracte diferent, independent. 

 
c) les obres accessòries només s’admeten en el supòsit de circumstàncies imprevistes (ex art. 
141.d) LCAP) mentre que les modificacions del contracte són també possibles per necessitats noves (ex 
art. 101). Això evidencia que les obres complementàries no són fruit tant d'una necessitat, com de la 
conveniència o oportunitat.   

 
d) les obres d'un modificat són internes al contracte i es fan necessàries per a l’execució de l’obra 
total, mentre que les obres accessòries són externes al contracte: la seva inexecució no menysté el 
resultat del  contracte primitiu. La característica del modificat, insistim, és la seva necessitat, front a la 
mera conveniència o oportunitat de les obres complementàries. 

 
e) sense l’accessòria l’obra principal segueix essent completa, és a dir, útil al servei públic. El 
Consell d’Estat en dictamen 45.942 de 15.12.83 establí que en el modificat les unitats d’obra nova 
resulten necessàries per a la finalitat del projecte primitiu, mentre que l’execució d’obra complementària 
no, al consistir en mers afegits no essencials, per més que puguin resultar molt convenients. 

 
f) les obres accessòries han d’ésser susceptibles d’utilització separada, a diferència de l’obra objecte 
dels modificats (dictàmens 47.127, de 29.11.84 i 48.034, de 24.7.85). En el modificat l’obra no prevista 
convergeix com un tot amb la inicial, essent tècnicament impossible separar-la; mentre que l’obra 
accessòria, si bé és útil (convenient) i contribueix a perfeccionar l’obra principal, no influeix per tal que 
aquesta mantingui la seva autonomia tècnica i, per tant, ambdues són susceptibles d’execució 
independent (dictàmens 48.473, de 16.1.86 ; 424, de 2.4.92 i STS de 20.1.85). 

 
A mode de conclusió, cal indicar el següents: 
 
1. l’increment global ha estat d’un 29,08%, exclòs l’IVA. 
2. Les modificacions simples ascendeixen a un 15,57% de l’import d’adjudicació i han estat 
degudament justificades per la direcció facultativa en el seu informe de final d’obra. 
3. Les modificacions per preus contradictoris ascendeixen a un 18,16% de l’import d’adjudicació, els 
tres primers dels quals i que representen un 16,79% han estat aprovats prèviament per l’òrgan de 
contractació. 

 
Atès que pel que fa a l’instrument concret de la certificació final d’obra, per imperatiu de l’article 147 
LCAP, s’ha d’haver aprovat (per l’òrgan de contractació i no per l’alcalde, a diferència de la resta de 
certificacions, que constitueixen únicament l’acte de reconeixement de l’obligació fins a una determinada 
quantitat) dins dels 2 mesos subsegüents a la recepció de les obres, mesos que computen a tots els 
efectes dins del transcurs del termini de garantia establert en el PCAP. 

 



Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal en data 12 d’abril de 2006, el 
qual es transcriu a continuació: 
 

“En, Vicenç Puig i Perpinyà, com a Enginyer Municipal en col·laboració amb el serveis tècnics 
municipals, per a la supervisió de les obres d’urbanització esmentades 
 
C E R T I F I C O 
 
Que s’ha examinat la documentació presentada, com a CERTIFICAT Nº. 6, per la direcció d’obra i 
signada pel SR. MANUEL SANGENÍS, així com per l’empresa adjudicatària, COPISA,SA.  
 
Que s’han comprovat la veracitat de les partides unitàries el contractista i s’ha efectuat  visita a l’obra per 
tal de constatar la veracitat de les obres realitzades i si aquestes s’adapten al projecte aprovat per 
l’Ajuntament i, també, la qualitat material de les mateixes. 
 
Atès que el pressupost inicial fou (IVA inclòs) de:                                     492.374,45 Є 
Atès que el pressupost d’adjudicació, feta la baixa (IVA inclòs) fou de:    422.130,75 Є 
Atès que la liquidació final d’obra executada ha estat (IVA inclòs) de:      564.526,08 Є 

 
Per tant es Favorable la liquidació dintre dels termes segons Certificació nº. 6 de data de setembre de 
2005, emesa per la direcció tècnica, per un import de : 

 
CENT QUARANTA QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA, Euros, amb NORANTA Cèntims. 
(144.760,90.- €)      

 
Es justifica l’increment per l’import esmentat per: 
 
a). Dificultats del terreny , per pas d’altres serveis que motivaren modificar el recorregut de l’estesa de 
cables. 
b). A petició del propi Ajuntament s’ha incrementat el volum d’obra, no prevista al     projecte inicial” 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a 
l’article 146 i concordants LCAP, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar els preus contradictoris d’execució material núm. 4 i 5  per a la 
realització de l’obra d’urbanització de la riera Buscarons de Canet de Mar 
adjudicada a l’empresa COPISA, amb el benentès que: 
 

A) Cal considerar que els presents preus contradictoris han estat acceptats pel contractista en el tràmit 
d’audiència de 3 dies hàbils a que fa referència l’art. 146.2 LCAP. 

B) Els presents preus contradictoris no són altra cosa que modificacions del contracte que, de conformitat 
amb els articles 101 i 59 LCAP, constitueixen una prerrogativa de l’Administració, si bé limitada als 
supòsits en què així ho requereixi l’interès públic i es deguin a necessitats noves o a causes imprevistes. 

 
SEGON.- Aprovar la sisena certificació corresponent a les obres d’urbanització de 
la riera Buscarons de Canet de Mar, de data 29 de setembre de 2005 i que puja un 
import de 144.760,90 €, IVA inclòs, que es correspon amb la certificació final 
d’obres amb el benentès que aquesta certificació comporta una modificació del 
contracte com explica el tècnic en el seu informe, que representa un 29,08%, 
exclòs l’IVA, respecte del cost d’adjudicació. 
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat del present acord a l’aprovació de la 
corresponent modificació de crèdit en la propera sessió plenària que es celebri. 
 
QUART.- El present acord haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en 
tractar-se d’un reconeixement extrajudicial de crèdit. 
 



CINQUÈ.- Declarar que el termini de garantia comença a transcórrer el dia de la 
formalització de l’acta de recepció de l’obra, això és el 28 d’octubre de 2005, i 
finalitzarà, per tant, el dia 28 d’abril de 2007. Quinze dies abans de la finalització 
d’aquest termini la direcció facultativa haurà de redactar l’informe sobre l’estat de 
les obres al que es refereix l’article 147.3 del TRLCAP. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRES REFORMA CEIP 
MISERICÒRDIA 
 
Atès que és necessari procedir a realitzar una sèrie d’obres de reforma per a la 
millora del centre d’educació infantil i primària Mare de Déu de la Misericòrdia de 
Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 346 de data 25 d’abril de 2006, es 
va resoldre adjudicar a José María Duque Navarro el contracte per a la redacció 
del projecte tècnic, estudi de seguretat i salut i direcció de les obres de reforma 
(adequacions i millora) del centre d’educació infantil i primària Mare de Déu de la 
Misericòrdia de Canet de Mar. 
 
Atès que en data 9 de juny de 2006, el Sr. José María Duque Navarro ha aportat el 
projecte bàsic per a realitzar les esmentades obres 
 
Vist l’informe emès en data 14 de juny de 2006 per l’arquitecta tècnica municipal, 
Sra. Anna Martín Massó, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Revisat el projecte de referència es comprova que es tracta del projecte bàsic que descriu, desglossat 
en partides independents, les actuacions a realitzar per tal d’adequar i millorar les diferents 
dependències de l’escola Misericòrdia a les necessitats actuals del centre. 
 
A l’esmentat projecte s’inclou un índex resum de les actuacions valorades de forma que en resulta el 
següent pressupost: 
 

RESUM PRESSUPOST IMPORT 
  
1. SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES 

18.275,00 

2. SORTIDES D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS 

34.470,00 

3. MESURES DE SEGURETAT 3.000,00 
4. MILLORES A L’EDIFICI DE SECRETARIA 67.140,00 
5. MILLORES A L’EDIFICI PRINCIPAL 121.221,00 
6. MILLORES A L’EDIFICI DEL GIMNÀS 122.650,00 
7. MILLORES A L’EDIFICI DE PARVULARI 31.040,00 
8. MILLORES A L’EXTERIOR 59.875,00 
  
  
PEM 457.671, 

00 
19 % BENEFICI INDUSTRIAL 86.957,49 
SUBTOTAL 544.628,49 
16% IVA 87.140,56 
TOTAL 631.769,05 
  

 
El projecte presentat inclou les partides previstes en data d’avui per a millorar el centre, per tant, 
s’informa favorablement el document, tenint en compte, que, en qualsevol cas, caldrà aportar el projecte 
executiu corresponent que inclogui la informació suficient per a poder licitar, contractar i executar les 
obres.” 



 
És per tot això que de conformitat amb la proposta de la regidoria d’educació i 
infància, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar el projecte bàsic d’obra ordinària consistent en les obres 
d’adequació i millora del Ceip Mare de Déu de la Misericòrdia al C/ Àngel Planet, 
s/n , l’import del qual ascendeix a la quantitat global de 30.047,02 €, IVA inclòs.  
 
SEGON.- Requerir el tècnic redactor del projecte per tal que presenti el projecte 
executiu en el termini d’un mes des de notificació del present acord. 
 
7.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRES SUBSTITUCIÓ MUR 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Atès que el mur del cementiri municipal ubicat al carrer Mercat es troba defectuós 
estat de conservació, essent necessari procedir a la seva reparació. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 912 de data 24 de novembre de 
2005, es va encarregar la redacció del projecte per a l’execució de l’obra 
consistent en la substitució de l’esmentat mur, al Sr. Xavier Espàrrech Fornaguera. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de maig de 2006, va 
acordar l’aprovació inicial de l’esmentat projecte. 
 
Atès que aquesta aprovació s’ha sotmès a informació pública mitjançant publicació 
al BOP núm. 139 de data 12 de juny de 2006, estant pendent encara de publicació 
al DOGC. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria i Intervenció, de data 14 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 les obres de substitució d’un mur del cementiri municipal 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 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.  

 
Tercer.- 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 no és necessària la classificació del contractista ja que l’import de l’obra 
és inferior a 120.202,42 euros. 



 
Quart.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s'adequa a la normativa vigent en 
matèria de contractació local.  
 
Cinquè.- Existeix consignació pressupostària suficient per fer front a les obligacions que dimanen del 
present contracte amb càrrec a la partida núm. 90.511.63201 del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2006. 
 
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 de substitució d’un mur al cementiri 
municipal 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 serveis, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant 
concurs, per a l’execució de les obres de substitució d’un mur al cementiri 
municipal de conformitat amb el projecte redactat per l’enginyer de camins, canals i 
ports, Xavier Espàrrech Fornaguera i aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars que haurà de regir la contractació de l’obra, essent el tipus de licitació 
de 84.612,26 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen 
de l’anterior acord s’efectuarà amb càrrec a la partida núm. 90.511.63201. 
 
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. 
 
8.- RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ SECTOR 
UA-5 
 
Atès que la Junta de Govern Local va acordar, en sessió de data 15.3.06, 
l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació UA-5 de 
Canet de Mar, presentat per DIAGONAL DELTA, SA, en data 8.3.06. 
 
Atès que aquest acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic pel termini d’un 
mes i ha estat publicat al DOGC en data 29.3.06, al BOP en data 30.3.06, al diari 
AVUI en data 29.3.06 i al diari EL PUNT en data 10.4.06, havent-se presentat tres 
escrits d’al·legacions, segons consta al certificat del secretari de data 12.6.06. 
 
Vist l’informe de la Cap del servei de llicències, el contingut del qual es transcriu a 
continuació: 
 



INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE 
LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-5. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar inicialment, en sessió de data 15.3.06, el projecte de reparcel·lació 
de la Unitat d’Actuació UA-5 de Canet de Mar, presentat per DIAGONAL DELTA, SA, en data 8.3.06. 
 
En el període d’informació pública s’han presentat, segons consta al certificat del secretari de data 
12.6.06, les al·legacions següents: 
 
Data  Núm. registre Interessat/da 
 
28/04/06 2478 Antònia Roig Sitjà 
03/05/06 2567 Maria Rosa Martí Valls 
16/05/06 2863 Maria Dolors Garcia Pujadas 
 
La primera al·legació de les presentades per la Sra. Antònia Roig Sitjà fa referència al fet que durant el 
procediment d’aprovació del projecte de reparcel·lació no s’ha convocat els propietaris minoritaris de la 
comunitat reparcel·latòria a la reunió celebrada el passat 10 de març d’enguany, en la qual es va aprovar 
el projecte de reparcel·lació, vulnerant així l’article 18 dels estatuts de la Junta de Compensació. Tampoc 
no s’ha convocat l’ajuntament qui, com a destinatari del 10% de l’aprofitament mig, hi hauria d’haver 
estat representat. 
 
Feta una recerca en el registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar es constata que aquest 
Ajuntament, com a titular del 10 per 100 de l’aprofitament mig (AM) del sector, no fou convocat a 
l’al·ludida sessió de l’assemblea general, circumstància que permet inferir la veracitat de la present 
al·legació, sense perjudici del que pogués invocar i provar DIAGONAL DELTA, S.A. en seu de recurs 
administratiu i a l’objecte de no allargar més els successius tràmits d’audiència a les al·legacions mútues, 
ja que, sigui quin sigui el resultat final, és cert en tot cas que l’Administració urbanística actuant, com a 
titular del 10 per 100 de l’AM no ha estat convocada, com també és cert que la falta d’adhesió al sistema 
de reparcel·lació per compensació bàsica, si bé habilita la junta de compensació per sol·licitar a 
l’administració l’expropiació de llurs finques, en el qual cas gaudeix de la condició de beneficiària de 
l’expropiació (ex article 124.4 TRLUC), això no obsta que, per imperatiu de l’article 128.3 TRLUC, tots els 
propietaris integrin la comunitat reparcel·latòria, inclosos els que no s’hagin adherit a la junta, previsió 
legal que, per si sola, i al marge de l’adhesió, ja els atorga la consideració d’interessats i, en 
conseqüència, titulars d’un dret a la convocatòria. 
 
Cal estimar, doncs, aquesta primera al·legació, en el sentit de declarar, en base a l’article 62.1.e de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), la nul·litat absoluta de l’acord de l’assemblea general celebrada en data 
10/03/06, en haver prescindit els convocants de les normes establertes per a la formació de la voluntat 
dels òrgans col·legiats, puix que no s’ha acreditat per part de la mercantil DIAGONAL DELTA, SA la 
convocatòria amb l’antelació recollida a l’article 18 dels estatuts. També procedeix, en conseqüència, 
retrotraure l’expedient a aquell moment procedimental, requerint la presidència de la junta perquè torni a 
convocar en la deguda forma la comunitat reparcel·latòria, a fi i efecte d’aprovar el projecte 
d’equidistribució de nou.  

 
D’altra banda, el nou projecte d’equidistribució que es presenti a la consideració de l’ajuntament haurà 
d’acreditar fefaentment el compliment del procediment legal, en els termes del que estableix l’article 
120.1.d del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya (TRLUC). 
 
Amb aquesta primera al·legació s’estima també l’al·legació segona de les presentades per la Sra. 
MMSG, en nom i representació de la Sra. MDGP. 
 
Pel que fa la segona al·legació de les presentades per la Sra. AARS, la invocació de l’article 120.e 
TRLUC és instrumental, sense que es posi en tela de judici la valoració de les parcel·les resultants. No 
s’entén el sentit de l’al·legació, des del moment que concorren a l’expedient els informes del secretari i 
de l’arquitecte evacuats oportunament, sense que calgui donar-ne trasllat als interessats abans de 
l’aprovació inicial, exigència, d’altra banda, que no s’empara en cap article de l’ordenament jurídic. 
Finalment, si la valoració de les diferències d’adjudicació és inadequada, és el propi signatari de 
l’al·legació qui, no solament l’ha d’invocar, sinó que ha de fixar-ne de forma clara i concisa els termes, 
motius pels quals cal desestimar aquesta segona al·legació, i no limitar-se a invocar una eventual 
inadequació de les al·ludides diferències d’adjudicació, sense il·lustrar-nos en què consisteixen. Sigui 
com sigui, ha d’ésser l’arquitecte municipal, Sr. Ignasi de Moner i Castellarnau, qui ha d’informar aquesta 
al·legació i justificar, en el seu cas, la bondat del valor atorgat a les diferències i excessos d’aprofitament 
per l’al·ludit instrument. 

 



Quant a la tercera al·legació presentada per la Sra. ARS en la qual indica que en l’acte d’aprovació inicial 
l’ajuntament hauria d’explicitar que les quantitats que percebi es destinaran a conservar o ampliar el 
patrimoni municipal del sòl i habitatge (PMSH), constitueix aquest un apriorisme de la interessada, des 
del moment que enjudicia actes administratius abans de la seva producció. Ni que l’ajuntament tingués la 
intenció, que no la té, de no destinar amb caràcter finalista el producte del 10 per cent de l’aprofitament 
mig al PMSH, no seria possible enjudiciar meres intencions que encara no s’haguessin, en el seu cas, 
exterioritzat a través d’actes administratius expressos, tàcits o presumptes. De totes maneres, s’insisteix, 
es tracta d’un apriorisme de la interessada que l’administració no pot ni tan sols tenir en compte en seu 
d’al·legacions. Cal declarar inadmissible, doncs, la tercera al·legació. 
 
Pel que fa la quarta al·legació presentada per la Sra. ARS, aquesta no aporta res que no hagi estat dit 
anteriorment, per la qual cosa cal donar-la ja per informada amb el que s’ha dit. 
  
En la cinquena al·legació la Sra. ARS té raó quan expressa que la parcel·lació resultant d’una proposta 
d’equidistribució no té perquè coincidir amb la parcel·la mínima i que la quantia mínima dels drets a què 
fa referència l’article 120.1.d TRLUC ha d’arribar al 15 per cent de la parcel·la mínima edificable i no de 
les parcel·les  resultants del projecte d’equidistribució, quan aquestes són superiors a la parcel·la 
mínima; altrament, seria molt fàcilment produïble el frau de llei pel redactor del projecte. Cal no oblidar, 
d’altra banda, que l’article 120.1.d) TRLUC declara que si l’escassa quantia dels drets d’alguns 
propietaris no permet d’adjudicar-los parcel·les independents a tots ells, el projecte d’equidistribució pot 
determinar una indemnització en metàl·lic o, alternativament, l’adjudicació de les parcel·les resultants en 
proindivís, llevat que la quantia dels drets no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, en el qual 
cas l’adjudicació s’ha de substituir necessàriament per una indemnització en metàl·lic. Cal, una vegada 
més, que l’arquitecte municipal es pronunciï en un informe ad hoc sobre les dimensions de la parcel·la 
mínima, d’acord amb les determinacions del planejament general i parcial, a l’objecte de propiciar 
l’aplicació adequada de la invocada norma del TRLUC.   

 
Pel que fa la sisena al·legació de la Sra. ARS, referent a la invalidesa de les valoracions efectuades, 
tampoc no s’argumenta en què consisteix aquesta, puix que es limita a indicar, genèricament, que s’han 
efectuat unes reduccions i consolidacions que no tenen res a veure amb la legalitat; d’altra banda, 
tampoc no prova el que invoca (bona construcció, bon manteniment, etc). Tot amb tot, correspon, una 
vegada més, a l’arquitecte municipal pronunciar-se en el seu informe sobre aquest extrem.  

 
Pel que fa als escrits presentats per la Sra. MDGP (de data 16.5.06, registres d’entrada 2863 i 2864) es 
tenen per contestades les al·legacions que s’hi fan, en els termes precedents, en la mesura en què 
constitueixen reiteració d’al·legacions ja informades. La representació, d’altra banda, de la mercantil 
Diagonal Delta, SA ha estat acreditada davant d’aquesta Administració. Finalment, pel que fa a l’import 
de la indemnització, la recorrent emet un judici de valor que, si bé com a tal és respectable, no pot ésser 
tingut en compte més enllà del que pugui dir l’arquitecte municipal de contrari, des del moment que no 
efectua cap valoració alternativa, ni tampoc no prova que la que inclou l’instrument sigui contrària a la 
Llei 6/1998, de 13 de abril, sobre règim del sòl i valoracions. Els adjectius que utilitza, d’altra banda, no 
donen peu a cap altra revisió de la valoració que la que es pugui posar de manifest per l’al·ludit 
arquitecte municipal en els seu informe. 
 
Pel que fa l’al·legació presentada per la Sra. AGH, en nom i representació de la Sra. MRMV, referent al 
dret al reallotjament de la seva representada, cal estimar-la íntegrament, sempre i quan s’acompleixin els 
requisits establerts a l’article 114.2, 3 i 4  del Decret 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, que es transcriuen a continuació: 
 
2. En el desplegament de les modalitats del sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació, es reconeix 
el dret de reallotjament a favor de les persones ocupants legals d’habitatges que constitueixin llur 
residència habitual, sempre que compleixin les condicions exigides per la legislació protectora i sempre 
que, en el cas d’ésser persones propietàries, no resultin adjudicatàries d’aprofitament urbanístic 
equivalent a una edificabilitat d’ús residencial superior al doble de la superfície màxima establerta per la 
dita legislació. 

 
3. Correspon a la comunitat reparcel·latòria o bé, si s’escau, al concessionari de la gestió urbanística 
integrada, l’obligació de fer efectiu el dret de reallotjament i d’indemnitzar les persones ocupants legals 
afectades per les despeses de trasllat i d’allotjament temporal fins que es faci efectiu el dit dret. 

 
4. Cal posar a disposició de les persones ocupants legals afectades habitatges amb les condicions de 
venda o lloguer vigents per als de protecció pública, dins dels límits de superfície propis de la legislació 
protectora, per tal de fer efectiu el dret de reallotjament. 
 
Aquests requisits, en el seu cas, hauran d’ésser acreditats davant la pròpia Junta de compensació, la 
qual hi haurà de donar un tractament legal i motivat en el projecte d’equidistribució. 
 



També, la disposició addicional quarta del Real decret legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana  declara: 
 
En la ejecución de actuaciones urbanísticas que requieran el desalojo de los ocupantes legales de 
inmuebles que constituyan su residencia habitual, se deberá garantizar el derecho de aquéllos al 
realojamiento (...).  
 
Les normes anteriors prescriuen un reallotjament a títol de propietari o de llogater, en virtut de la situació 
prèvia de les persones a reallotjar. És obvi, doncs, que en el nostre cas s’ha de produir en règim de 
lloguer. Dit això, correspon a la titular del dret, i no a la junta ni al propietari majoritari, triar entre la 
prestació in natura o bé la seva redempció en metàl·lic; al no constar a l’expedient aquesta tria, cal donar 
prioritat a la primera (restitutio in naturae) des del moment que constitueix la seva residència habitual, 
extrem, pel demés que no ha estat posat en entredit per Diagonal Delta, SA. La promotora, doncs, li 
haurà de garantir un dret d’arrendament en situacions similars a les que ostentava, previ acreditament de 
complir els requisits legalment previstos, abans transcrits. Cal remarcar, finalment, que aquest és un dret 
personal, només exigible per la Sra. Maria Rosa Martí Valls. 

 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri. 

 
Atès que, a data d’avui, no es disposa encara de l’informe de l’arquitecte 
municipal. 
 
Vist l’expedient de referència i l’informe transcrit, de conformitat amb la proposta 
de la tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ajornar la resolució de les al·legacions presentades fins que l’informe 
de l’arquitecte municipal no sigui evacuat. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
9.- APLICACIÓ BONIFICACIÓ EN L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES A LA RESIDÈNCIA GUILLEM MAS 
 
Atès que el Sr. Josep Mª Tena Puigbarraca, en nom i representació de la Fundació 
Privada Guillem Mas de Canet de Mar, ha sol·licitat, mitjançant escrit de data 
28/04/2006, registrat d’entrada amb el núm. 2509, llicència d’obres menors per a la 
reparació d’un mur de contenció a la Residència Guillem Mas, ubicada al carrer 
Vall, 69, de Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 486/2006, de data 2.6.06, es va 
concedir la llicència d’obres sol·licitada. 
 
Vist el punt cinquè de l’informe de la cap del servei de llicències, de data 2.6.06, el 
qual es transcriu a continuació: 
 

Cinquè.- Pel que fa liquidació de taxes i de l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO), en aquest cas 
cal tenir en compte les circumstàncies singulars que concorren en l’entitat sol·licitant. 
 
Aquesta residència geriàtrica forma part de la Fundació Privada Guillem Mas, la qual té com a finalitat 
primordial, segons es recull a l’article 3r dels seus estatuts: 

 
(...) Acollir, sostenir, atendre i donar tractament facultatiu a malalts necessitats, veïns de la 
vila que, per manca de mitjans tant ells com llurs familiars, no puguin atendre les malalties en 
els propis domicilis. 

 
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 utilitat per al municipi de Canet de Mar i l’aplicació de la 
bonificació del 95% en la liquidació de l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO), per a la seva 
ratificació posterior pel Ple de l’Ajuntament. 

 
Atès que l’obra sol·licitada per l’interessat representa una obra d’especial interès 
social, requisit aquest que exigeix l’article 103.2a del Reial decret legislatiu 2/2004, 
que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, per a poder aplicar la 
bonificació esmentada, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia 
d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar l’obra per a la reparació d’un mur de contenció a la Residència 
Guillem Mas, ubicada al carrer Vall, 69, de Canet de Mar, com a obra d’especial 
interès social i utilitat municipal, declaració que haurà de ser ratificada pel proper 
Ple de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Aprovar l’aplicació d’una bonificació del 95% en l’Impost sobre 
Construccions i Obres (ICIO) en la llicència d’obres menors de reparació del mur 
de contenció de la Residència Guillem Mas, bonificació que haurà de ser ratificada 
pel proper Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria simple legal. 
 
10.- APROVACIÓ PROTOCOL GENERAL DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE CANET DE MAR, MATARÓ I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
La Diputació de Barcelona, és propietària de l’edifici on està ubicada l’Escola 
Universitària de Teixits de Punt a Canet de Mar, 
 
Atès que aquesta ha tingut un paper destacant tant en la formació de tècnics per al 
sector tèxtil com en la vitalitat ciutadana i l’economia de Canet de Mar. 
 
Atès que en l’activitat de l’Escola ha incidit de forma directe l’evolució del sector 
tèxtil i la reducció en la demanda formativa acadèmica específica per aquest 
sector.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha endegat un procés de reconversió de 
l’escola i d’utilització del patrimoni  que té adscrit. 
 
Atès que per la seva banda l’Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat el desig 
de reconvertir l’Escola de manera que segueixi impulsant tant la formació i recerca 
com la innovació i la transferència tecnològica. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mataró impulsa i coordina l’oferta universitària de la 
ciutat de Mataró i de la comarca del Maresme en els àmbits de la indústria tèxtil i 
el sector serveis, participant en la Fundació “TecnoCampusMataró”. 



 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25 de maig 
d’enguany va acordar: 
 

Primer.- Aprovar el protocol general de col·laboració a subscriure entre aquesta Diputació i els 
Ajuntaments de Canet de mar i el de Mataró en el qual s’estableixen els compromisos en matèria de 
formació universitària, de recerca i transferència de tecnologia i de finançament derivats del procés de 
reconversió de l’Escola Universitària de Teixits de Punt de Canet de Mar, segons minuta adjunta al 
present dictamen. 
 
Segon.- Facultar a aquesta Presidència per a la signatura del conveni esmentat així com aquells altres 
documents que siguin necessaris per al seu desenvolupament. 

 
Vist i trobat conforme el contingut del conveni subscrit entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament de Mataró, que es 
transcriu a continuació: 

 
PROTOCOL GENERAL DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER ESTABLIR LA RELACIÓ 
ENTRE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TEIXITS DE CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ 
“TECNOCAMPUS”-MATARO 
 
A la vila de Canet de Mar, el dia…. de … de 2006 
 
REUNITS 
 
- L’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, President de la Diputació de Barcelona, en representació 
d’aquesta, amb l’assistència en qualitat de fedatari del Sr. Josep M. Esquerda Roset, secretari d’aquesta 
Corporació. 
 
- L’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, en representació d’aquest, 
amb l’assistència en qualitat de fedatari del Sr. Marcel·lí Pons Duat, secretari d’aquesta Corporació. 
 
- L’Il·lm. Sr. Joan Antoni Baron i Espinar, alcalde de l’Ajuntament de Mataró, en representació d’aquest, 
amb l’assistència en qualitat de fedatari del Sr. Manuel Monfort Pastor, secretari d’aquesta Corporació. 
 
Les tres parts atorgants es reconeixen recíprocament la capacitat legal, el caràcter i la representació amb 
la qual actuen, i exposen els següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1. La Diputació de Barcelona, és titular de l’Escola Universitària de Teixits de Canet (“l’Escola”, en 
endavant), creada al 1922 i adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1978. L’Escola  ha 
tingut un paper destacat tant en la formació de tècnics per al sector tèxtil com en la vitalitat ciutadana i 
l’economia de Canet de Mar. 
 
L’evolució de l’activitat econòmica general i del sector tèxtil en particular han comportat la reducció de la 
demanda de formació acadèmica específica del tèxtil i, en canvi, un increment de les necessitats de 
recerca, desenvolupament i transferència de tecnologia en aquest sector. I en conseqüència amb això, la 
Diputació ha endegat un procés ordenant de tancament dels actuals estudis i de reconversió de l’Escola i 
de la utilització del patrimoni que té adscrit 
 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar vol mantenir i impulsar l’important paper que ha tingut l’Escola 
Universitària en la vida de la ciutat i en el sector tèxtil i universitari de la seva comarca. En aquest sentit 
s’ha manifestat de forma clara i continuada, per darrera vegada en la moció aprovada el 29 de setembre 
de 2005. En l’esmentada moció s’assenyala la necessitat de treballar en una proposta de redefinició i 
reconversió del centre per fer-lo viable i sostenible en els àmbits de la formació, la recerca, la innovació i 
la transferència tecnològica. 

 
3. L’Ajuntament de Mataró impulsa el projecte “TecnoCampusMataró (“TCM”, en endavant), entitat 
constituïda en fundació, com a element estratègic de lideratge en la societat del coneixement. Mitjançant 
TCM, l’Ajuntament de Mataró vol impulsar i coordinar l’oferta universitària de la ciutat i de la comarca, 
especialitzant-la en tres àmbits de coneixement: la indústria tèxtil, la indústria audiovisual i el turisme, 
amb les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) i l’excel·lència en la gestió com a eixos transversals 
del projecte TCM. 



 
Així mateix l’Ajuntament de Mataró participa en el “Centre de Tecnologia Empresarial Mataró-Maresme, 
SA (“CETEMMSA”, en endavant), Fundació Privada, que té com a objectius principals el 
desenvolupament tecnològic en el sector tèxtil i en el sector serveis. 
 
4. Les tres administracions coincideixen en l’interès de resituar l’Escola i els seus recursos humans i 
materials en el nou context econòmic i formatiu que s’ha general a Catalunya en general i als Maresme 
en particular, sense generar costos addicionals per cap de les parts i optimar els serveis i recursos que 
cadascuna té en el territori. 
 
En base als antecedents exposats, les parts que intervenen acorden voluntàriament atorgar i formalitzar 
el present protocol general de col·laboració, que es regirà pel marc de compromisos següents: 
 
PRIMER.- Compromís institucional de col·laboració específica 
 
Les parts signants subscriuran, en desenvolupament d’aquest protocol, un conveni específic de 
col·laboració amb la finalitat d’instrumentar l’aprofitament dels recursos especialitzats que 
progressivament restin disponibles fruit de la finalització dels estudis de l’Escola de Canet amb l’objectiu 
de què puguin ser destinats a les activitats de formació, recerca i de transferència de tecnologia que en 
el futur es puguin desenvolupar a Mataró i a Canet, en els termes dels compromisos que s’expressen a 
continuació.  
 
SEGON.- Compromisos en matèria de formació universitària 
 
1. Pel que fa a la formació universitària, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró 
establiran els requisits, el procediment i el calendari per tal que professorat de l’Escola Universitària de 
Teixits de Canet imparteixi docència a les aules de la Fundació Tecno Campus Mataró a partir del mateix 
moment de l’entrada en  vigor del conveni més amunt esmentat. 
 
Aquest professorat impartirà la docència amb respecte dels drets que tenen actualment a la Diputació de 
Barcelona. 
 
TERCER.- Compromisos en matèria de recerca i transferència de tecnologia 
 
1. En el mateix conveni a què es refereixen els dos apartats anteriors es definiran els espais, tallers, 
maquinària i equipament de l’actual Escola de Teixits de Canet de Mar que es destinaran a finalitats de 
recerca i transferència tecnològica, amb la definició del règim jurídic dels béns afectats i usos assignats. 

 
2. El personal que faci tasques de recerca i transferència tecnològica a les instal·lacions de Canet 
mantindrà tots els drets que tenen actualment de la Diputació de Barcelona 
 
QUART.- Compromisos de finançament de les actuacions convingudes. 

 
1. L’aportació econòmica inicial de la Diputació de Barcelona per al curs 2006-2007 es concreta en 
l’assumpció de les despeses del personal que durà a terme les funcions relatives tant a la docència 
universitària a Mataró com al Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia a Canet. 
 
2. A partir del curs 2007-2008, la Diputació de Barcelona continuarà assumint les despeses del 
personal de l’antiga Escola Universitària de Teixits de Canet que romanguin en actiu. 
 
CINQUÈ.- Altres previsions 
 
1. Als efectes de garantir que els alumnes matriculats puguin finalitzar els estudis iniciats amb un 
rendiment acadèmic normal, el segon i el tercer curs dels estudis que s’imparteixen a l’Escola 
Universitària de Teixits de Canet de Mar, així com un any més, es realitzaran en aquesta mateixa Escola, 
en virtut del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya número 258/1997 de 30 de setembre, pel 
qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i 
de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments. 
 
2. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar establiran bilateralment els acords que 
considerin convenients per a la cessió d’ús o l’ús puntual dels espais que siguin utilitzats pel central de 
recerca i transferència de tecnologia. 
 
Per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, els representants i fedataris de les respectives 
entitats atorgants signen el present protocol general per triplicat exemplar a un sol efecte en el lloc i data 
indicats. 
 



Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar el protocol general de col·laboració a subscriure entre la  
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Canet de Mar i el de Mataró en el 
qual s’estableixen els compromisos en matèria de formació universitària, de 
recerca i transferència de tecnologia i de finançament derivats del procés de 
reconversió de l’Escola Universitària de Teixits de Punt de Canet de Mar.  
 
SEGON- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
11. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PARICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener del 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 al 
qual l’ajuntament de Canet de Mar va presentar les seves propostes. 
 
Atès que  hem rebut notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 25  de maig de  2005  mitjançant el qual s’aproven les 
subvencions de l’àmbit de la participació ciutadana i els drets humans, de la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts en el marc de les bases i el Catàleg de 
programes de suport a les activitats i els serveis de Xarxa de Barcelona Municipis 
de Qualitat - any 2006. 
  
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la regidoria de 
participació ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Acceptar la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar, amb 
el codi XBMQ 06/Y/25769, per al desenvolupament del programa integral en 
l’àmbit de la participació ciutadana i els drets humans amb la finalitat “CANET 
PARTICIPA”, per import de 8.084,49 € 
 
SEGON.- Comunicar l’acceptació d’aquesta subvenció a l’Organisme Autònom 
Flor de Maig, depenent de la Diputació de Barcelona. 
 
12.- APROVACIÓ QUOTA PALAUET MES DE JULIOL 2006 PER ANIVELLAR 
L’APORTACIÓ MUNICIPAL 
 
Atès que en data 22 de març de 2006 la Junta de Govern Local va acceptar la 
subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya a les corporacions locals 
titulars de llars d’infants. 
 
Atès que aportació de la Generalitat de Catalunya per al curs 2005-2006 ha pujat 
molt en relació al curs anterior, en virtut de l’acord de 14 de febrer de 2005 entre el 
Departament d’Educació i les entitats municipalistes, Federació de Municipis de 
Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 



Atesa la voluntat que expressen les parts signatàries de l’acord esmentat 
d’avançar en la línia de coresponsabilitat i cogestió dels ajuntaments amb el 
Departament d’Educació, dins el marc d’una progressiva descentralització d’una 
part de l’Administració educativa com a línia estratègica de millora qualitativa dels 
serveis educatius. 
 
Atès que l’aportació municipal s’ha mantingut i que en aquesta s’hi inclou també 
les amortitzacions de l’immobilitzat, que són despeses indirectes que l’Ajuntament 
tindria igualment fos quin fos el tipus de servei que es prestés en aquest 
equipament. 
 
Vist això l’Ajuntament de Canet de Mar ha decidit ponderar la seva aportació 
directa a la prestació del servei de llar d’infants municipal i de conformitat amb la 
proposta de la regidoria d’educació i infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Suspendre la quota  que es cobra a les famílies usuàries de la llar 
d’infants municipal per a la prestació del servei durant el mes de juliol d’enguany, 
per anivellar l’aportació municipal a la prestació del servei. 
 
SEGON.-  Notificar aquest acord a les parts implicades. 
 
L’alcalde president 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 d’un punt no inclòs a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents: 
 
13.- APROVACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I LA CREU ROJA MARESME CENTRE PER A LA PRESTACIO 
DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES. 
 
Creu Roja és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès pública, 
que està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per 
les mateixes. 
 
Atès que Creu Roja és una entitat que promociona i col·labora les accions de 
benestar social de serveis assistencials i socials, participa en la prevenció de 
danys originats per sinistres i en general exerceix un funció social i humanitària. 
 
Atès que Creu Roja està disposada a col·laborar amb els Ajuntaments en la 
cobertura de les platges, posant a disposició d’aquests els recursos humans i 
materials que pactin per a la realització del servei. 
 
Atès que aquest servei representa una càrrega econòmica per a Creu Roja, 
considerant la despesa que suposa la contractació i la formació del personal i 



l’amortització, el manteniment, el material fungible, la reposició de material, el 
combustible de les embarcacions, etc.  
 
Atès que es considera necessari i convenient que Creu Roja Maresme Centre 
realitzi el servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de 
Canet de Mar, durant la temporada estival de l’any 2006 considerant-se que la 
temporada estival aquest any comprèn els dies 17 i 18 de juny i del 24 de juny a 
l’11 de setembre. 
 
Atès que a la partida 80 413 480 02 del pressupost municipal de l’any 2006 hi ha 
singularment prevista una subvenció per Creu Roja, per fer front a les despeses de 
la campanya d’estiu. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Creu Roja Maresme Centre per a la prestació dels serveis de prevenció i 
salvament a les platges, el contingut del qual és el següent: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA CREU ROJA A 
MARESME CENTRE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES 
PLATGES. 
 
A  Canet de Mar, a 8 de juny de 2006 
 
REUNITS 

 
D'una part, el Sr. Joaquim Mas i Rius, en la seva qualitat d’alcalde de l'Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 

De l'altra, el Sr. Josep Quitet i Torner, en la seva qualitat com a Delegat Provincial a l'Assemblea 
Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre. 

 
MANIFESTEN 

 
PRIMER: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d'interès públic, està 
configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques en les activitats 
humanitàries i socials impulsades per les mateixes. 
 
SEGON: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració  d'accions  de 
benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb  
dificultat per  a  la seva integració social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, 
calamitats públiques, conflictes, malalties i epidèmies,  la cooperació en programes de prevenció 
sanitària i en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de la salut, i en general, l'exercici de 
tota funció social i humanitària, compatible amb l'esperit de la Institució. Tot això sota els principis 
d'Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
TERCER: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial 
decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la Creu Roja i dels 
Estatuts de la mateixa,  la Creu Roja és una entitat idònia per a contribuir al desenvolupament de política 
social de l'Ajuntament de Canet de Mar . 

 
QUART: Que és competència municipal la presentació del servei de prevenció, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges d’acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 del 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i amb l’article 115 de la Llei del 28 de juliol de Costes i de l'Ordre de 31 de juliol 
de 1972 (Presidència) sobre mesures de seguretat a les platges (classificació de la platja,  serveis de 
vigilància,  serveis d'Auxili i Salvament, etc.). 

 
CINQUÈ: La Creu Roja està disposada a col·laborar amb els Ajuntaments en la cobertura de les platges 
, posant a disposició d’aquests els recursos humans  (personal laboral remunerat  i personal voluntari ) i 
materials que pactin per la realització del servei.. Aquest servei representa una gran càrrega econòmica 
per a Creu Roja, considerant la despesa que suposa les contractacions,  la formació, l’amortització, el 
manteniment, el material fungible, la reposició de material,  el combustible per embarcacions i 
ambulàncies,  les compensacions per manutenció i transport dels voluntaris etc. 



 
SISÈ:  Que existeix un acord entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments del litoral barceloní pel 
que fa a la cessió per part de la primera, de diferents elements per la bona cobertura de les platges com: 
embarcacions, mòduls d’assistència i diferents components relacionats en el PROGRAMA SECTORIAL 
HIGIENE I SEGURETAT A LES PLATGES . 
 
SETÈ: Que tot i que l'Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre Mesures de Seguretat a les Platges, en el seu 
apartat 7, Servei d'Auxili i Salvament, manifesta que entre d’altres, el servei d'auxili i salvament estarà 
dotat d’aparells llançacaps. Que Creu Roja no està autoritzada a fer ús dels mateixos, donat que atesa la 
naturalesa d’aquesta Institució fonamentada en el voluntariat,  aquests no disposen del permís d’armes 
que requereix la utilització de la major part dels aparells llançacaps; essent per tant, competència 
municipal la tinença i emprament d’aquests instruments. 

 
VUITÈ: Tots els serveis i materials que es desitgin afegir al servei de Platges haurien de ser homologats 
per l'Oficina Provincial de Creu Roja Catalunya. 
 
ACORDEN 

 
PRIMER: L'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre es compromet a realitzar el servei 
de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Canet durant l'època estival del present 
any. 
L’espai de cobertura per aquest servei serà des de 500 metres al nord de l’última torre d’intervenció 
immediata fins al final de terme municipal a la Platja del Cabaió, quedant exclosa Creu Roja, de la 
responsabilitat derivada de qualsevol incident que es produeixi fora d’aquest àmbit de cobertura. 
 
SEGON: El servei es realitzarà els dies 17 i 18 de juny i del 24 de juny al 11 de setembre de 2006 amb el 
següent horari.  

 
L'horari dels llocs de socors és de les 10:00 hores del mati fins a 18 hores  del vespre, mentre que les 
torres, torres d’intervenció immediata i embarcació  el seu horari es de les 10:30 hores a les 17:30 
hores. 
 
TERCER: Per dur a terme l'esmentat servei, l' Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre 
es compromet a aportar els recursos  humans  ( dispositiu) necessaris per cobrir les infraestructures 
pactades que es relacionen al document  ANNEX 1 i que ha determinat l' Ajuntament de Canet de Mar, a 
partir de la classificació de les platges del seu municipi com de màxima  afluència; manifesten que amb 
això la Creu Roja es fa càrrec de la gestió d’una part de les competències que la llei atribueix als 
Ajuntaments i de que la resta l’únic responsable seran ells mateixos. 
 
QUART: Que L' Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre aportarà per dur a terme el 
conveni de l’any 2006,  el material de la seva propietat relacionat en el ANNEX 2. 

 
CINQUÈ: L’ Ajuntament de Canet de Mar, propietari o que ha rebut en cessió per part de la Diputació de 
Barcelona, el material relacionat en l’ ANNEX 3, cedeix tot el material especificat en l’ ANNEX 3  a 
l’assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre per la seva exclusiva utilització, durant: 

 
 el període del servei preventiu de platges 

 
L’ Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre, lliurarà a l’ Ajuntament de Canet de Mar al 
finalitzar la Temporada de Platges i per la seva informació,  un informe - inventari de l’estat del material 
especificat en l’ ANNEX 3. 
  
SISÈ: L’ Ajuntament de Canet de Mar, propietari o que ha rebut en cessió per part de la Diputació de 
Barcelona els equips de transmissions relacionats en l’ ANNEX 3, cedeix tots els equips de 
transmissions a l’Oficina Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre per la seva exclusiva utilització 
durant el període d’un any. Aquests equips estaran programats amb les freqüències operatives de Creu 
Roja. La gravació d’aquestes, es realitzarà mitjançant el Servei de Transmissions de l’ Oficina Provincial 
de Creu Roja a Barcelona. 
 
Per aquest fet, L’ Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre farà un inventari i adjuntarà 
un informe sobre aquests material de transmissions al finalitzar la temporada de platges, i es 
responsabilitzarà de l’emmagatzemat i conservació del mateix, podent fer-ne ús en cas de ser necessari, 
sempre informant a l’ Ajuntament de Canet de Mar d’aquest fet. 

 
Tots els aparells de transmissions cedits per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Canet de Mar, i 
que no siguin cedits en ús exclusiu a Creu Roja, no es podran fer servir amb les freqüències assignades 
amb ús exclusiu per la Direcció General de Telecomunicacions a Creu Roja a Barcelona. L’ incompliment 



d’aquest compromís podria ocasionar sancions per part de l’esmentada Direcció General (Ministeri de 
Foment). 

 
SETÈ: L’ Ajuntament, propietari o que ha rebut en cessió per part de la Diputació de Barcelona  una 
embarcació de nivell "C", cedeix les embarcacions a  l’ Assemblea Comarcal  de la Creu Roja a Maresme 
Centre per la seva exclusiva utilització durant : 
 

 el període del servei preventiu de platges 
 
L’ajuntament de Canet de Mar propietari o que ha rebut en cessió per part de la Diputació aquestes 
embarcacions, serà el responsable de mantenir en regla i vigent la documentació i / o permisos  
necessaris per  el compliment legal de les normatives  de navegació. 
 
La Creu Roja, i  mentre duri la cessió podrà fer-ne servir les esmentades embarcacions en cas de 
urgència en activitats de Salvament i Emergències a les zones pròximes del Municipi, seguint les 
indicacions del Centre Regional de Coordinació de Salvament Marítim, sempre que restin degudament 
cobertes les necessitats d’auxili a la mar que puguin sorgir al servei de platges.  
 
VUITÈ: L’ Ajuntament (propietari del lloc/s de salvament o be que els ha rebut en  cessió per part de la 
Diputació de Barcelona, o be hi hagi instal·lat un de lloguer per compte de les subvencions d' Institucions 
Supramunicipals) cedeix  els  llocs de socors a l’ Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme 
Centre per la seva exclusiva utilització durant : 

 
 el període del servei preventiu de platges 

 
L’emmagatzematge,  instal·lació  i  desinstal.lació dels mateixos serà responsabilitat dels Serveis Tècnics 
de l' Ajuntament. 
 
NOVÈ: L’ Ajuntament, propietari o que ha rebut en cessió per part de la Diputació de Barcelona  el 
vehicle 4x4, cedeix el vehicle a l’ Assemblea Comarcal  de la Creu Roja a Maresme Centre per la seva 
exclusiva utilització durant : 

 
 el període del servei preventiu de platges. 

 
L’ Ajuntament de Canet de Mar propietari o que ha rebut en cessió per part de la Diputació aquest 
vehicle , serà el responsable de mantenir en regla i vigent la documentació i / o permisos  necessaris per  
el compliment legal de les normatives  de circulació. 
 
DESÈ: L’ Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre acreditarà que tot el personal 
assignat a les activitats assumides per la Institució en virtut del present conveni, hagi realitzat els 
corresponents i homologats cursos de formació (Socorrisme, Socorrisme Aquàtic, Auxiliar de Transport 
Sanitari, ...), segons el tipus d’activitat a la que hi estigui adscrit, així com aquelles altres titulacions 
específiques que exigeixi el desenvolupament de les tasques encomanades. 
 
ONZÈ: L’ Ajuntament de Canet de Mar es compromet a instal·lar  els  llocs de socors, seguint les 
recomanacions que es recullen a L’annex 3. 
 
DOTZÈ: El protocol de canvi de banderes de les platges del seu municipi es regirà segons consta en el 
protocol de la Normativa de Platges de Creu Roja Catalunya ANNEX 4. Per tal motiu l' Ajuntament de 
Canet de Mar delega a la Creu Roja per aquesta funció. 

 
TRETZÈ: L’ Ajuntament de Canet de Mar es compromet a satisfer a l' Assemblea  Comarcal de la Creu 
Roja a Maresme Centre la quantitat de 52441,22 euros en concepte de col·laboració econòmica en el 
sosteniment de les despeses que els serveis acordats ocasionen i que es desglossa en l'ANNEX 5 i es 
farà efectiva en els següents terminis:  
 

- 50% el dia 16 de Juny de 2006. 
- 50% el dia 8 de Setembre de 2006. 

 
Si els costos totals del manteniment i reparacions dels materials cedits per l’Ajuntament a la Creu Roja 
són superiors al que s’expressa a l’annex 5, l'Ajuntament  es compromet previ acord a abonar a Creu 
Roja la diferència. 
 
CATORZÈ: L’ Oficina Provincial de la Creu Roja a Barcelona destinarà una quantitat econòmica, 
provinent del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, com a suport al present conveni, 
amb l’objectiu de reforçar i garantir una millora en la qualitat del projecte de prevenció, vigilància, rescat i 
salvament i socorrisme a les platges.   
 



QUINZÈ: Es crea una Comissió paritària que estarà formada: 
 
Per part de Creu Roja : 

 
- El director institucional provincial o persona en qui delegui.. 
- El Cap del Departament Marítim de la Creu Roja a Maresme Centre o persona en qui delegui. 
- El Responsable de Platges de l’ Assemblea Local o persona en qui delegui. 
 
Per part de l' Ajuntament : 

 
- El Regidor responsable de L’ Àrea o Servei o qui delegui. 
- Dos representants de L’ Ajuntament. 

   
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a  vàlida per realitzar les funcions de seguiment, 
coordinació i control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir tant a  la 
interpretació com a l' aplicació del present  conveni. 

 
SETZÈ: El conveni tindrà vigència d’un any des de la data de signatura, quedant resolt per finalització del 
temps pactat, sense necessitat de notificació ni requeriment, a no ser que abans del seu termini 
ambdues parts, de mutu acord i de forma explícita ho prorroguessin per un altre període. 
 
DISSETÈ:  Per a resoldre qualsevol qüestió , incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació i 
execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió paritària , ambdues parts se sotmeten 
de manera explícita a la jurisdicció i tribunals de Barcelona, amb renúncia explicitada al seu propi fur, si 
es que en disposen d’un. 
 
I com a prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, rubricat a tots els fulls i 
annexes estesos a una sola plana, en el lloc i data indicat a l’encapçalament. 

 
 ANNEX 1:       DISPOSITIU DE COBERTURA 

 
RECURSOS HUMANS DIARIS: 
 

FUNCIÓ Temporada 
Baixa Temporada Mitja Temporada Alta 

RESPONSABLE   0’33 

CAP INSTAL·LACIÓ   1 

SOCORRISTA AQUÀTIC   3 

SOCORRISTA BÀSIC   4’66 

PATRÓ EMBARCACIÓ (PEE)   0 
PATRÓ EMBARCACIÓ 
(TITULIN)   1 

CONDUCTOR (BTP)   0’33 

TOTAL PERSONES DIA    10,32 
 
INFRASTRUCTURES COBERTES  PER AL SERVEI: 
 

INFRASTRUCTURES Temporada 
Baixa Temporada Mitja Temporada Alta 

LLOC DE SOCORS   1 

TORRE OBSERVACIÓ   1 
TORRE INTERVENCIÓ 
IMMEDIATA   2 

CADIRA DE VIGILÀNCIA   0 

EMBARCACIÓ TIPUS ‘’B’’   0 

EMBARCACIÓ TIPUS ‘’C’’   1 



MOTO AQUÀTICA DE RESCAT   0 

VEHICLE 4X4   1 
ALTRES VEHICLES DE 
TRANSPORT   0 

AMBULÀNCIA   0 

CADIRA AMFÍVIA   1 

 
ANNEX 2:  MATERIAL APORTAT PER CREU ROJA  PER A LA REALITZACIO DEL SERVEI 

 
RECURS MATERIAL Núm.  

EMBARCACIÓ TIPUS ‘’B‘’ 1 

MOTOR EMBARCACIÓ 0 

VEHICLE DE TRANSPORT 1 

LLAUNES DE RESCAT 3 

TUBS DE RESCAT 0 

CÈRCOLS SALVAVIDES 3 

CAP DE REMOLC 3 

LLITERA FIXA 2 

LLITERA CULLERA 2 

LLITERA PORTÀTIL 2 

LLITERA NIU 2 

TAULELL ESPINAL FLOTANT 1 

IMMOBILITZADOR TAULELL 
ESPINAL 1 

JOC COLLARS CERVICALS 2 

FARMACIOLA SOCORRISTA 3 

RESSUCITADOR MANUAL 2 

EQUIP OXIGENOTERÀPIA 2 

FÈRUL·LES INFLABLES 2 

EMISSORA BASE 5 

EMISSORA PORTÀTIL 3 

BATERIA EMISSORA PORTÀTIL 3 

FUNDA EMISSORA PORTÀTIL 3 

MOTORS EMBARCACIÓ 1 

PRISMÀTICS 4 

VESTITS NEOPRÈ 9 

AMBULÀNCIA 1 

AMARRAMENTS 2 



CENTRE COORDINACIÓ 
COMARCAL (ESTACIÓ 
SALVAMENT) 

1 

 
ANNEX 3: MATERIAL CEDIT EN US PER L’AJUNTAMENT A CREU ROJA 

 
RECURS MATERIAL Núm.  

LLOC DE SOCORS 1 

TORRE INTERVENCIÓ IMMEDIATA 2 

CADIRA DE VIGILÀNCIA 0 

EMBARCACIÓ TIPUS ‘’B‘’ 0 

EMBARCACIÓ TIPUS ‘’C‘’ 1 

MOTO AQUÀTICA DE RESCAT 0 

LLAUNES DE RESCAT 3 

TUBS DE RESCAT 2 

CÈRCOLS SALVAVIDES 4 

CAP DE REMOLC 6 

LLITERA FIXA 1 

LLITERA CULLERA 1 

LLITERA PORTÀTIL 2 

LLITERA NIU 0 

TAULELL ESPINAL FLOTANT 1 

IMMOBILITZADOR TAULELL ESPINAL 1 

JOC COLLARS CERVICALS 1 

FARMACIOLA SOCORRISTA 2 

RESSUCITADOR MANUAL 1 

EQUIP OXIGENOTERÀPIA 1 

FÈRUL·LES INFLABLES 1 

EMISSORA BASE 1 

EMISSORA PORTÀTIL 4 

BATERIA EMISSORA PORTÀTIL 0 

FUNDA EMISSORA PORTÀTIL 0 

PRISMÀTICS 2 

VESTITS NEOPRÈ 0 

 
 

ANNEX 4 :     PROTOCOL CANVI DE COLOR DE LES BANDERES 
 
1.- La Creu Roja mitjançant el responsable de les platges de la localitat decidirà en el moment de 
l'obertura del lloc de platges i segons el seu criteri de l'estat de la mar, la col·locació de bandera verda o 
groga, en el màstil proper al lloc de socors, juntament amb la de la Creu Roja. El color de la bandera en 
què s'ha obert el lloc serà comunicat per escrit a l'Ajuntament. 



 
2.- Quan la Creu Roja estimi convenient enlairar la bandera vermella, ho notificarà a la Policia Municipal i 
aquesta comunicarà a l'Ajuntament els motius. La decisió última la prendrà l'Alcalde o la persona en qui 
ho delegui. 
 
3.- Quan el canvi de bandera vermella estigui motivat per altres motius que no sigui l'estat de la mar 
(meduses, qualitat de l'aigua molt baixa, o altres) es procedirà segons s'especifica en el punt núm.  2. 
 
4.- El control per tal que figurin totes les banderes col·locades i unificades, s'efectuarà mitjançant la 
patrulla mixta de la Policia Municipal i Creu Roja. 
 
5.- Quan la Creu Roja cregui necessari efectuar un canvi en el color de la bandera ho notificarà a la 
Policia Municipal, per tal que aquests controlin els canvis a tots els màstils. 
 
6.- En el moment en que hagi bandera vermella o altres factors que puguin posar en perill els banyistes, 
la Policia Municipal reforçarà les patrulles de vigilància a la platja, per tal de dissuadir als banyistes 
d'entrar a l'aigua. 

 
ANNEX 5:  PRESSUPOST TOTAL SERVEI PREVENCIO VIGIÁNCIA SALVAMENT I 
SOCORRISME 2006 

 
Recursos Humans  

Remunerats  

Responsable 2001,60 € 

Cap Instal·lació 8069,60 € 

B.T.P. 1773,00 € 

Patró (P.E.R.) 0,00 € 

Socorrista Aquàtic 22354,10 € 

Socorrista Bàsic 0,00 € 

Voluntariat 11384,40 € 

  

Subtotal Recursos humans 45583,70 € 

 
Recursos Materials  

Material sanitari fixe i fungible 286,44 € 

Material de vigilància i salvament 0,00 € 

Material autoprotecció i vestuari 435,94 € 

Material de comunicació 0,00 € 

Subtotal recursos materials 722,38 € 

Reparacions,  benzines i altres  

Embarcació "B" 0,00 € 

Embarcació "C" 683,06 € 

Moto aquàtica 0,00 € 

Vehicle 4x4 91,48 € 

Ambulancia 285,22 € 

Lloguers, amarres 0,00 € 

Subtotal reparacions i  
manteniment 1059,76 € 

  



Altres  

Formació Voluntariat 308,00 € 

Subtotal Altres 308,00 € 

  

Subtotal pressupost 47673,84 € 

Gestió (10%) 4767,38 € 

TOTAL COST 52441,22 € 

 
Vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de la 
regidoria de sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Creu Roja Maresme Centre per a la prestació dels serveis de prevenció i 
salvament a les platges. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa la quantitat de 50.000,00 €, amb càrrec a la partida 
80 413 480 02 del vigent pressupost per a l’any 2006, d’acord amb l’operació de 
retenció de crèdit núm 5479. Autoritzar provisionalment la despesa de 2.441,22 €, 
condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit núm . 6/2006. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin 
d’aquests acords. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.35 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


