
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 9 DE MAIG DE 2007 

 
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 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la Corporació, i assisteix també, el senyor Antoni 
Calpe Jordà, interventor de la Corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Atorgament llicències d’obres 
4) Autorització transmissió llicència d’obres 
5) Incoació expedient de contractació obres CEIP Misericòrdia fase estiu 

2007. 



  

6) Aprovació inicial projecte d’obres de reforç i consolidació mur de contenció 
al Cementiri municipal 

7) Aprovació conveni col.laboració entre el departament d’educació i 
l’Ajuntament per al projecte passarel.les d’atenció educativa a la diversitat 
de l’alumnat 

8) Aprovació denominació nou CEIP de Canet de Mar 
9) Aprovació despeses certamen pubilla i hereu Maresme 2007 
10) Aprovació estat de comptes festa inici obres ODEON 
11) Aprovació prorroga termini lliurament treballs beca Raimon Bonal 
12) Atorgament premi Raimon Bonal 2006-2007 
13) Examen i aprovació del conveni de col.laboració amb la Colla de Diables 

de Canet de Mar 
14) 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 25 
de maig de 2007 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 RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 9 de maig de 2007, per import de 240.352,83 
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 2007, que 
fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de novembre 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 9 de maig de 2007, per import  
240.352,83 EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 9 de maig de 2007, de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 3.208,82 €, corresponent a la 
relació de la mateixa data. 
  
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2007. 



  

 



  

3.-ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
3.1.-ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR E.O.N EN NOM I 
REPRESENTACIÓ DE LA MERCANTIL INVERSIONES RAJOLÍ S.L. PER A LA 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR DE DOS HABITATGES AL SOLAR 
UBICAT AL CARRER SANTA LLÚCIA NÚMERO XX 
  
 Vista la instància presentada pel senyor E.O.N en nom i representació de la 
mercantil Inversiones Rajolí S.L., amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
construcció d’un edifici plurifamiliar de dos habitatges al solar ubicat al carrer 
Santa Llúcia número XX 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 12 de març de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisades per una banda les Normes Subsidiàries de Planejament i, per l’altra, la 
documentació de referència, es realitzen les següents observacions: 

 
- Segons l’art. 33 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, en cap cas el pati 
posterior de la parcel·la haurà de tenir, en cap punt, una profunditat menor de 3m. 

 
- Les entrades i les sortides dels garatges tindran com a mínim 3,50 m d’amplada 
(modificació puntual de les NNSS. Art.23.9.5 DOGC 4508 de 11.11.05). 

 
- El punt d’aplicació s’assoleix segons criteri d’informes anteriors i en conseqüència es 
considera correcte. 

 
- Justificar que la ventilació de les cambres higièniques interiors ha de ser mecànica. 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement la sol·licitud de llicència mentre no s’aporti la 
documentació requerida. 
 
Per altra banda, i un cop resolts els punts anteriors, no es podran començar les obres sense 
la presentació i verificació del projecte executiu abans de l’inici de les obres, així com un 
emplaçament en format digital.  

 
S’haurà de tenir en compte que l’evacuació d’aigües pluvials ha de ser separativa i s’ha de 
realitzar directament a carrer per sota vorera (amb una platina metàl·lica que eviti el 
trencament del bordó).” 

 
Atès que en data 20 d’abril de 2007 la mercantil Inversiones Rajolí S.L. presenta 
plànols modificats  de conformitat amb el requeriment del tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe emès per l’arquitecte-tècnic de data 23 d’abril de 2007 
manifestant que: 
 

“Examinat el projecte de referència així com les modificacions proposades pel tècnic 
redactor. I a la vista que aquestes s’ajusten de forma genèrica a les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, tot i entenent que aquesta documentació complementària comportarà 
afegir-les al projecte bàsic amb la substitució i/o inserció dels plànols, segons la següent 
relació: 
 
 Plànol modificat: 2, 3 i 4 (full2 descripció projecte). 
 



  

Nogensmenys s’haurà d’aportar projecte executiu abans de l’inici de les obres per la revisió i 
aprovació pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar, en el que es reflectiran com 
a document refós les modificacions proposades en el projecte bàsic. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres, restant 
condicionada a que la terrassa existent a la planta primera no sigui transitable i només 
accessible pel manteniment propi, sense cap ventilació de les estances de l’habitatge baixos 
segona”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 24 d’abril de 2007, 
manifestant que consta acreditat en el projecte que acompanya la sol.licitud de 
referència, la creació, en la planta baixa de l’edifici, de dues places d’aparcament, 
que s’han liquidat les provisions i imports de les taxes i els drets corresponents, 
s’han dipositat les garanties legals i que s’han observat la resta de requisits 
legalment exigits. 
  
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 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 Inversiones Rajolí S.L. per a la 
construcció edifici plurifamiliar de dos habitatges al solar ubicat al carrer Santa 
Llúcia número XX, d’acord al projecte modificat de l’arquitecta M.E.C. L., 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-cents vuitanta euros amb vint-i-set cèntims 
(480,27 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de vuit-cents noranta-vuit euros 
amb quaranta-vuit cèntims (898,48 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de dos mil cent seixanta-tres 
euros amb quaranta-un cèntims (2.163,41 €) pel valors urbanístics en risc i la 
quantitat de sis-cents trenta-set euros amb set cèntims (637,07 €) en concepte de 
fiança pel residus de construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment de 
l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els 
residus en un gestor autoritzat. 



  

 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl s’ha liquidat les taxes d’ocupació de la via pública per un 
import de dos mil dos-cents setanta-set euros amb seixanta cèntims (2.277,60 €). 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, la llicència d’obres 
resta condicionada a: 
 

• S’haurà d’aportar el projecte executiu abans de l’inici de les obres per la 
revisió i aprovació pels serveis tècnics municipals, en el que es reflectiran 
com a document refós les modificacions proposades en el projecte bàsic.  

 
• La terrassa existent a la planta primera no serà transitable i només 

accessible pel manteniment propi, sense cap ventilació de les estances de 
l’habitatge baixos segona. 

 
3.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR M.R.P. PER A 
L’ENDERROCAMENT EDIFICI UBICAT AL CARRER XARO BAIX NÚMERO XX.  
  
Vista la instància presentada pel senyor M.R.P. en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a l’enderrocament edifici ubicat al 
carrer Xaro Baix número XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 3 de maig de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“ Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència es comprova que es 
tracta del projecte tècnic que descriu els treballs a realitzar per tal d’enderrocar l’edificació 
existent al C/ Xaró Baix, XX. 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC núm. 
4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes subsidiàries de 
planejament, es constata que la finca de referència està inclosa al sòl urbà i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2”ordenacions en banda”. Subzona 2a 
“ordenacions amb pati”. 
 
Pel que fa a l’edificació existent a la finca esmentada, aquesta es grafia al plànol núm. 9 de 
les NS com a edifici d’interès històric i arquitectònic i per tant com a EDIFICI PROTEGIT, per 
tant, únicament es podran executar obres de consolidació, reparació, modernització o millora 
de les condicions estètiques o higièniques, conservant la composició i la volumetria. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 19 de les NS per tal de fer qualsevol actuació als 
edificis protegits, considerats de valor arquitectònic o històric, serà necessari l’informe 
corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Patrimoni Cultural 
Català, Llei núm. 9 de 30 setembre de 1993). 
 
Per altra banda, cal tenir en compte que l’esmentat edifici, el del C/ Xaró Baix, XX, s’ha inclòs 
al  “Pla Especial del Catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic 
de Canet de Mar”. 
 
Aquest document, aprovat inicialment per la junta de Govern Local en sessió ordinària de 
data 3 d’agost de 2005, es troba actualment en tràmit, a l’espera per a procedir, en el seu 
cas, a l’aprovació provisional. 



  

 
El nivell de protecció a l’esmentat catàleg és de BCIL – Bé cultural d’interès local –. 
 
Per tot l’esmentat, per tal de poder valorar i tramitar la llicència sol·licitada, caldrà prèviament, 
sol·licitar i obtenir, l’informe corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, referent a les obres proposades”. 

 
Vist l’escrit rebut de la Direcció General del Patrimoni Cultural informant que les 
obres s’ajusten a les prescripcions fixades a la fitxa del Pla especial del catàleg de 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte-tècnic municipal de data 27 d’abril de 2007 
manifestant que: 
 

“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència es comprova que es 
tracta del projecte tècnic que descriu els treballs a realitzar per tal d’enderrocar l’edificació 
existent al C/ Xaró Baix, 15. 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC núm. 
4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes subsidiàries de 
planejament, es constata que la finca de referència està inclosa al sòl urbà i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2”ordenacions en banda”. Subzona 2a 
“ordenacions amb pati”. 
 
Pel que fa a l’edificació existent a la finca esmentada, aquesta queda recollida al Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i Artístic de Canet de Mar –fitxa B144- 
com a element protegit amb un nivell de protecció: BCIL-Bé cultural d’interés local. Essent 
objecte de protecció: 
 
Brancalls i dintells de granit abuixardat, que es podran reubicar en cas d’obres d’ampliació o 
reforma integral. 
 
Aquest document va ser aprovat provisionalment per l’Ajuntament de Canet de Mar en data 
25.05.2006. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 20.11.2006 va aprovar 
definitivament el Pla Especial del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès 
Històric i Artístic de Canet de Mar, supeditant-lo a la publicació al DOGC. A més de 
l’executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient, amb una sèrie de prescripcions. 
 
Aquest text refós, va ser verificat pel Ple de L’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió de data 
29.03.2007. 
 
La tècnica redactora del projecte, manifesta en documentació complementaria que en les 
obres... “d’enderroc es mantindran i respecte a la fitxa del catàleg els elements objecte de 
protecció, brancals i dintells de granet abuixardat, que en aquest cas no es reubicaran, sinó 
que es mantindran en el mateix lloc, en l’obra de reforma integral i d’ampliació. 
 
Per això no s’enderrocarà part de la paret on es sustenten aquests elements protegits”. 
  
Es presenta alhora 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. 
 
Atès, que les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, per 
tant s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’enderroc, condicionada a: 



  

 
1.- Abans de l’inici de les obres, caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal per tal de procedir a la retirada dels elements de senyalització i instal·lacions 
publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb 
el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic(*)).  
 
(*) Pel que fa a l’enllumenat públic, abans de l’inici de les obres, caldrà posar-se en contacte 
directament amb el responsable del servei d’enllumenat (Joaquim Rovira), ja que caldrà 
col·locar pals de suport provisionals per a aguantar aquesta instal·lació.  

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 27 d’abril de 2007, 
manifestant que consta a l’expedient un compromís assumit per l’arquitecta 
redactora del projecte conforme es mantindran inalterats els elements protegits, 
essent admès als oportuns efectes d’obtenció de llicència. 
  
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 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 M.R P per a l’enderrocament edifici 
ubicat al carrer Xaro Baix número XX d’acord al projecte  de l’arquitecta N.R.S 
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 dos-cents vuit euros (208,00 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent setxe euros amb trenta cèntims (116,30 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de cent quatre euros (104,00 
€) pel valors urbanístics en risc i la quantitat de nou-cents vuitanta-nou eruos amb 
quaranta-vuit cèntims (989,48 €) en concepte de fiança pel residus de construcció. 
Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor 
autoritzat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 



  

d’edificació i ús del sòl s’ha de liquidar les taxes d’ocupació de la via pública per un 
import de dotze euros amb quaranta-vuit cèntims (12,48 €). 
  
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, la llicència d’obres 
resta condicionada a: 
 

• Abans de l’inici de les obres, caldrà posar-se en contacte amb el cap de la 
brigada municipal per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol 
enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació 
d’enllumenat públic(*)).  

 
• (*) Pel que fa a l’enllumenat públic, abans de l’inici de les obres, caldrà 

posar-se en contacte directament amb el responsable del servei 
d’enllumenat (J.R), ja que caldrà col·locar pals de suport provisionals per a 
aguantar aquesta instal·lació.  

 
3.3- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES ALS SENYORS A. I  R.G.C PER A 
LA REFORMA-AMPLIACIO HABITATGE UBICAT AL CARRER SANT JOSEP 
NÚMERO XX  
  
Vista la instància presentada pels senyors A. i R.G.C en nom i representació d’ells 
mateixos, amb la qual sol.liciten llicència d’obres per a la reforma-ampliació 
habitatge ubicat al carrer Sant Josep número XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 1 de febrer de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades les NNSS de planejament i normativa vigent 
que li és d’aplicació, es constata que es tracta de la reforma i ampliació d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres existent i que per tal d’informar favorablement la sol·licitud de 
llicència d’obres, s’haurà d’incloure documentació complementària modificant els punts 
següents: 
 

• S’haurà de justificar d’acord amb l’art. 34.2.d de les NNSS: “...En cap cas el pati 
posterior de la parcel·la haurà de tenir en cap punt, una profunditat menor de 3m.” 

• S’haurà de justificar que d’acord amb l’art. 21.6.2.c: “...Les construccions tècniques i 
auxiliars com: dipòsits, caixes d’escala, etc., que hauran de quedar per sota de dos diedres 
formats pels plans que a les línies de façana formin una pendent no superior al 30% per 
sobre del pla horitzontal de l’alçada reguladora...  es cobriran amb coberta inclinada a base 
de teula àrab ceràmica vermella.” 
 
En conseqüència, s’informa desfavorablement a la sol·licitud de llicència d’obres mentre no 
s’aportin les modificacions requerides. 
 
D’altra banda, recordar que: 
 
• L’evacuació d’aigües pluvials haurà de ser separativA directament a carrer i es realitzarà 
per sota vorera amb una platina metàl·lica de protecció del bordó. 

 
• S’haurà d’aportar projecte executiu complet, abans de l’inici de les obres, per a la seva 
posterior revisió i aprovació per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 



  

• S’haurà d’aportar emplaçament de la finca en format digital”. 
 

Vist el nou informe emès pel tècnic municipal en data 25 d’abril de 2007 una 
vegada vista la documentació complementària presentada per l’arquitecte X.M., en 
el que manifesta: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades les NNSS de planejament i normativa 
vigent que li és d’aplicació, es constata que es tracta de la reforma i ampliació d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres existent i que s’ajusta de forma genèrica a la normativa que li es 
d’aplicació, incloent-hi les modificacions al bàsic en un únic document executiu. 
 
Nogensmenys, es recorda que s’haurà d’aportar un emplaçament de la finca en digital.  
 
En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 27 d’abril de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i 
imports de les taxes i els drets corresponents, s’han dipositat les garanties legals i 
que s’han observat la resta de requisits legalment exigits. 
  
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de  conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als senyors A. i R.G.C. per a la reforma-
ampliació habitatge ubicat al carrer Sant Josep número XX, d’acord al projecte 
modificat dels arquitectes X,M.D i A.V., 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 cinc mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb setze 
cèntims (5.868,16 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de vuit-cents vuitanta 
euros amb quaranta-set cèntims (880,47 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import tres mil seixanta-nou euros 
amb cinc cèntims (3.069,05 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat de set-



  

cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-quatre cèntims (725,54 €) en concepte de 
fiança pel residus de construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment de 
l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els 
residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl s’ha liquidat les taxes d’ocupació de la via pública per un 
import de set-cents disset euros amb seixanta cèntims (717,60 €). 
  
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, s’haurà d’aportar un 
emplaçament de la finca en suport informàtic. 
 
3.4.-  ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA M.T.E. PER A LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ EDIFICI DESTINAT A DOS HABITATGES AL 
CARRER SAÜC NÚMERO XX.  
  
Vista la instància presentada per la senyora M.T.E. en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la reforma i ampliació edifici 
destinat a dos habitatges al carrer Saüc número XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 3 de maig de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es constata que es tracta de la sol·licitud de llicència d'obres de per la reforma d’un 
edifici unifamiliar existent i l’addició d’un nou habitatge. 

 
El projecte acompleix de forma genèrica amb la normativa urbanística que li és d’aplicació, 
en conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres majors.  
  
Per altra banda, recordar: 
 
1. Que l’evacuació d’aigües pluvials a carrer es realitzarà per sota vorera.  
 
2. Abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar projecte executiu per la revisió i posterior 
aprovació per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar.” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 3 de maig de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que en data 12 de juliol de 2006, la 
senyora M.T. ha adquirit en règim de subrogació concessional la plaça 
d’aparcament número XX, ubicada en la planta soterrani-1 de l’edifici ubicat a 
Canet de mar, carrer Riera Gavarra número XX. Igualment consta acreditat que 
s’han liquidat les provisions i imports de les taxes i els drets corresponents, s’han 
dipositat les garanties legals i que s’han observat la resta de requisits legalment 
exigits. 
  
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 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 senyora M.T.E., per a la reforma i 
ampliació edifici destinat a dos habitatges al carrer Saüc número XX, d’acord al 
projecte de l’arquitecta L.A.M., 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 dos mil cinc-cents noranta-dos euros (2.592,00 €); 
per taxes urbanístiques la quantitat de dos-cents seixanta-dos euros amb dinou 
cèntims (262,19 €) i per drets de connexió a clavegueram trenta euros amb cinc 
cèntims (30,05 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil dos-cents noranta-sis 
euros (1.296,00 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat de cinc-cents quinze 
euros amb trenta-un cèntims (515,31 €) en concepte de fiança pel residus de 
construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un 
gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat que no ha d’ocupar la via pública, cal fer 
l’advertiment que si a l’inici de les obres preveu que sí haurà d’ocupar la via 
pública, ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part municipal, d’acord amb el què 
disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança Fiscal número XX. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, la llicència d’obres 
resta condicionada a: 
 

• L’evacuació d’aigües pluvials a carrer es realitzarà per sota vorera. 
 

Abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu per la revisió i 
posterior aprovació per part dels serveis tècnics municipals. 
 
3.5.- AUTORITZACIÓ MODIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 4/06  PER 
A L’AMPLIACIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR DESTINAT A 40 HABITATGES, 40 



  

PLACES D’APARCAMENT I 34 TRASTERS AL TORRENT LLEDONERS 
NÚMERO XX/JOSEP BARÓ, DEMANAT PER LA MERCANTIL SECOSILECO 
S.L. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 19 d’abril de 2007, va 
concedir llicència d’obres a la mercantil Secosileco S.L. per a la construcció edifici 
plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament al solar ubicat al Torrent de Lledoners 
número XX/Josep Baró. 
 
Atès que en data 2 de febrer de 2007, el senyor J.A.P en nom i representació de la 
mercantil Secosileco S.L., aporta projecte bàsic i executiu per a l’ampliació de 
l’edifici consistent a  l’addició de la parcel.la colindant, la número XX del Torrent 
Lledoners, i demana l’ampliació de llicència d’obres número 4/06. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte-tècnic municipal de data 15 de març de 2007, 
el contingut del qual és: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es constata que es tracta d’un projecte bàsic i d’execució d’una modificació per 
ampliació desprès d’efectuar l’agrupació de la parcel·la corresponent al nº XX del carrer 
Torrent dels Lledoners i carrer Josep Baró, sobre una llicència d’obres concedida nº 04/2006 
de data 19.04.2006. 

 
La superfície de solar (1235,40 m2), comportarà un increment de superfície 

construïda de 930,30 m2, essent el total de superfície construïda de 5816,30 m2 (4158,15 
m2 sobre rasant i 1658,15 m2 sotarasant), amb un total de quaranta habitatges, quaranta 
places de parquing i trenta-quatre trasters. 

 
El pressupost d’execució material és de 2.443.777,69€, això comporta un increment 

de 487.029,60€, sobre el PEM inicial. 
 
D’altra banda es presenten fulls d’assumeix i d’estadística modificats i Estudi de 

Seguretat i Salut. 
 

Ara bé, per tal de poder continuar amb la tramitació de l’expedient: 
 
1. S’haurà de justificar la dimensió del patis de ventilació interior d’acord amb el Decret 
259/2003 annex 1 punt 2.4.4 i 2.4.5. Així com l’art. 23.6 de les NNSS de Canet de Mar. 
2. S’haurà de documentar gràficament les plantes d’estructura. 
3.  S’haurà d’aportar emplaçament en format digital. 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement, mentre no s’aportin les dades requerides.” 

 
Atès que en data 23 de març de 2007, el senyor R.O.S. en nom i representació de 
la mercantil Secosileco S.L. presenta jocs de plànols modificats  d’acord amb les 
directrius marcades pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe emès en data 3 de maig d’enguany manifestant que: 
 

“Vista la documentació presentada pel tècnic redactor i atès que aquesta acompleix de forma 
genèrica la normativa urbanística que li es d’aplicació, atès que: 
 
• Es justifica la dimensió del patis de ventilació interior d’acord amb el Decret 259/2003 
annex 1 punt 2.4.4 i 2.4.5. Així com l’art. 23.6 de les NNSS de Canet de Mar. 

 



  

• S’aporta documentació gràfica les plantes d’estructura. 
 
• S’aporta emplaçament en format digital. 
 
D’altra banda i de conformitat amb l’art. 6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, 
de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors han de 
contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic. 
 
Per tant i en referència a l’Annex. Ocupació de la via pública amb elements auxiliars de les 
obres punt 2.2.f, de l’Ordenança, es comptabilitza: 
 
Tanca durant la construcció de l’estructura: 
 

4 plantes: 8ml x 120dies x 0,52€/ml dia:  499,20 € 
 

Estacionament reservat per a càrrega i descàrrega: 
 
 12ml x 270dies x 0,52€/dia=1.684,40 € 
 
Contenidor: 
 270dies x 0,52€/dia=   140,40 € 

                                 TOTAL=                 2.324,00 € 
 
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de modificació i ampliació d’un edifici 
plurifamiliar”. 

 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia número 191/2007 de data 23 de febrer de 
2007, ha estat atorgat el permís d’instal.lació de l’activitat de garatge per a 40 
vehicles. 
 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 27 d’abril de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i 
imports de les taxes i els drets corresponents, s’han dipositat les garanties legals i 
que s’han observat la resta de requisits legalment exigits. Manca no obstant, la 
corresponent liquidació per a l’ocupació de la via pública. 
  
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  



  

PRIMER.- Concedir autorització a la mercantil Secosileco S.L. per a l’ampliació de 
llicència d’obres número 4/06 per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres amb 40 habitatges, 40 places d’aparcament i 23 trasters, al Torrent 
Lledoners número XX/Josep Baró, d’acord al projecte modificat redactat per 
“Torrelles Arquitectes S.L.” i direcció facultativa de l’arquitecte F.T.P., 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 dinou mil quatre-cents vuitanta-un euros amb divuit 
cèntims (19.481.18 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de dos mil sis-cents 
quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims (2.604,84 €). 
  
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl s’ha de liquidar les taxes d’ocupació de la via pública per un 
import de dos mil tres-cents vint-i-quatre euros (2.324,00 €). 
 
3.6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL QUASAR 
MEDITERRANEA S.L. PER A LA REFORMA HABITATGE UNIFAMILIAR 
UBICAT A L’AVINGUDA CASTELLMAR NÚMERO XX 
  
Vista la instància presentada pel senyor X.P. en nom i representació de la 
mercantil Quasar Mediterrànea S.L., amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
reforma d’habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Castellmar número XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 14 de febrer de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el projecte que acompanya la sol·licitud de referència i consultades les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigents, i per tal de poder informar favorablement s’haurà de 
justificar i/o documentar la següent documentació: 
 
• Justificar gràficament que l’alçada reguladora màxima serà no major de 7,50 m a la zona 
ampliada. 
• Justificar gràfica i numèrica que l’ocupació no superarà el 30.% de la superfície de 
parcel·la en l’edificació principal. 
• Justificar el compliment de separacions a vial (6m) i a llindars (3m) dels cossos 
d’edificacions objecte d’ampliació. 
•  Decret 259/2003 Annex 1 punt 2.5.8: “La peça independent que contingui l’equip de 
cuina no ha de tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un water”. 
• S’haurà de justificar el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació vigent. 
 
En conseqüència s’informa desfavorable la sol·licitud de llicència d’obres. 
 
Per altra banda, la documentació aportada és un projecte bàsic, per tant no es podran iniciar 
les obres fins la presentació i verificació del projecte executiu”.  
 

Atès que en data 14 de març de 2007 l’arquitecte de l’obra F.B.A. presenta 
documentació complementària demanada pel tècnic municipal, el qual ha emès en 
data 19 de març d’enguany el següent informe: 



  

  
“Examinada la documentació complementaria presentada pel tècnic redactor, es constata 
que aquesta compleix de forma genèrica amb la normativa que li és d’aplicació en referència 
a: 
 
• La justificació de que l’alçada reguladora màxima no supera 7,50 m a la zona ampliada. 
• Queda justificada de forma gràfica i numèrica que l’ocupació no supera el 30%. 
• Es justifica el compliment del Decret 259/2003 Annex 1 punt 2.5.8: “La peça independent 
que contingui l’equip de cuina no ha de tenir accés directe a cap cambra higiènica que 
contingui un water”. 
  
 Ara bé i per tal de poder informar favorablement: 
 
1. S’aporta documentació justificativa de l’acompliment del CTE –DB-HE (estalvi d’energia) 
, resta pendent justificar el DB-SU (Seguretat d’utilització) i el DB-SI (Seguretat en cas 
d’incendi). 
2. D’acord amb l’art. 43.b de les NNSS queda justificada la separació a llindes de les 
construccions sota rasant. Però, no així la separació de la peça ampliada sobrerasant 
corresponent a la ampliació del la sala-menjador. 

 
En conseqüència s’informa desfavorable la sol·licitud de llicència d’obres. 
 

- Per altra banda, la documentació aportada és un projecte bàsic, per tant no es podran 
iniciar les obres fins la presentació i verificació del projecte executiu. Aquest document 
haurà de contemplar tots els documents requerits i/o modificats al projecte bàsic, com 
a únic document refós.”  

 
Vista la nova documentació presentada per l’arquitecte de l’obra F.B. en data 2 
d’abril de 2007, justificant la documentació demanada pel tècnic municipal. 

 
Vist el nou informe tècnic de data 25 d’abril de 2007, el contingut del qual és: 

 
“Examinada la documentació complementaria presentada pel tècnic redactor, es constata 
que aquesta compleix de forma genèrica amb la normativa que li és d’aplicació en referència 
a: 
 
1. Documentació justificativa de l’acompliment del CTE DB-SU (Seguretat d’utilització) i el 
DB-SI (Seguretat en cas d’incendi). 
2. Aportació de la modificació del plànol nº 6 en que es justifica que l’ampliació sobrerasant 
de la sala-menjador es realitzarà mitjançant un tancament lleuger d’alumini i vidre alhora que 
forma part de la cubrició de la coberta existent. 

 
En conseqüència s’informa favorable la sol·licitud de llicència d’obres. 
 
- Per altra banda, la documentació aportada és un projecte bàsic, per tant no es podran 
iniciar les obres fins la presentació i verificació del projecte executiu. Aquest document 
haurà de contemplar tots els documents requerits i/o modificats al projecte bàsic, com 
a únic document refós.”  

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 27 d’abril de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i 
imports de les taxes i els drets corresponents, s’han dipositat les garanties legals i 
que s’han observat la resta de requisits legalment exigits. 
  
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 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 Quasar Mediterrànea S.L. per a 
la reforma d’habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Castellmar número XX, d’acord 
al projecte de l’arquitecte F.B.A., sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres mil dos-cents sis euros amb vuitanta-tres 
cèntims (3.206,83 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de vuit-cents vint-i-sis 
euros amb noranta-un cèntim (826,91 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil sis-cents tres euros amb 
quaranta-un cèntims (1.603,41 €) i la quantitat de cinc-cents trenta-vuit euros amb 
un cèntims (538,01 €). 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.- Donat que consta acreditat que no ha d’ocupar la via pública, cal fer 
l’advertiment que si a l’inici de les obres preveu que sí haurà d’ocupar la via 
pública, ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part municipal, d’acord amb el què 
disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança Fiscal número XX. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, la llicència d’obres 
resta condicionada a la presentació i verificació del projecte executiu abans de 
l’inici de les obres. Aquest document haurà de contemplar tots els documents 
requerits i/o modificats al projecte bàsic, com a únic document refós. 
 
3.7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA A.S.C., PER AL 
CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE AMB GARATGE, AL NÚMERO XX DEL 
CARRER SANT JOSEP. 
   



  

Vista la instància presentada per la senyora A.S.C. en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per al canvi d’ús de local a 
habitatge amb garatge al número XX del carrer Sant Josep.  
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 23 de març de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“Vista la documentació presentada, es constat que es tracta de la reforma d’una planta baixa 
per canvi d’ús en habitatge individual en un edifici plurifamiliar entre mitgeres. 
 
I atès que aquesta acompleix de forma genèrica amb la normativa urbanística que li és 
d’aplicació (NNSS de Canet de Mar). 
 
En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres “ 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 17 d’abril de 2007, 
fent constar que s’han liquidat les taxes i els drets corresponents, d’acord amb les 
ordenaces fiscals vigents, i que s’han observat la resta de requisits legalment 
exigits. Consta acreditat en el projecte presentat la creació d’una plaça 
d’aparcament en el mateixa planta baixa de l’edifici. 
 
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 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 senyora A.S.C. en nom i representació 
d’ella mateixa, per al canvi d’ús del local ubicat a la planta baixa del número XX 
del carrer Sant Miquel i destinar-lo a habitatge amb garatge, d’acord al projecte de 
l’arquitecta A.R.G., 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 quaranta euros amb vuitanta cèntims 
(840,80 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb trenta 
cèntims (116,30 €). 
 



  

TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de quatre-cents vint euros 
euros amb quaranta cèntims (420,40 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat 
de cent vint euros amb vint cèntims (120,20 €) en concepte de fiança pel residus 
de construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un 
gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat que no ha d’ocupar la via pública, cal fer 
l’advertiment que si a l’inici de les obres preveu que sí haurà d’ocupar la via 
pública, ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part municipal, d’acord amb el què 
disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança Fiscal número XX. 
  
3.8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL TOT ALUMINI 
CANET S.L. I EL SENYOR J.R. PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI 
INDUSTRIAL ENTRE MITGERES PER DOS LOCALS AL CARRER JAUME 
ROMAGOSA –PARCEL.LA XX DEL SECTOR U-7 INDUSTRIAL-. 
 
Vista la instància presentada pels senyor C. S, en nom i representació de la 
mercantil Tot Alumini Canet S.L., i el senyor J. R.  en nom propi, amb la qual 
sol.liciten llicència d’obres per a la construcció edifici industrial entre mitgeres per 
dos locals al carrer Jaume Romagosa Duran XX, parcel.la 25 del sector U7-
industrial. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 7 de maig de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades, per una banda, les Normes Subsidiàries de 
Planejament i, per una altra, el Pla Parcial del sector U7 “Industrial”, es constata que el 
projecte s’ajusta de forma general als paràmetres establerts per la normativa. 

 
Es presenta alhora un document signat pel redactor on manifesta que, per tal d’acomplir amb 
art.14 del Pla Parcial, la solució arquitectònica adoptada dins del conjunt edificatori de les 
parcel.les XX per a cada rengle de naus que s’ha d’efectuar amb un projecte unitari i que 
aquest s’ajusta al projecte redactat per l’enginyer tècnic A. V. I, aprovat en Junta de Govern 
Local de data 23.11.2005.  

 
El tancament de la parcel·la es realitzarà amb material opac fins a 0,45 m d’alçada i la resta 
fins a una alçada total màxima de 1,80 m amb material calat, reixat, filat o vegetal. És 
necessari aportar una definició d’aquest tancament, així com de l’adaptació topogràfica als 
solars colindants. 

 
D’altra banda es recorda que: 

• La implantació d’una activitat comportarà la tramitació de la corresponent llicència 
ambiental per l’activitat. 

• S’haurà de presentar emplaçament de la finca en format digital. 
 

En conseqüència s’informa favorablement la sol.licitud de llicència d’obres condicionada a la 
justificació dels tancaments de parcel.la que es realitzarà amb material opac fins a 0,45 m 
d’alçada i la resta fins a una alçada total màxima de 1,80 m amb material calat, reixat, filat o 
vegetal.”. 

  



  

Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 8 de maig de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i 
imports de les taxes i els drets corresponents, s’han dipositat les garanties legals i 
que s’han observat la resta de requisits legalment exigits. 
  
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 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 Tot Alumini Canet S.L. i el 
senyor C.S.  per a la construcció edifici industrial entre mitgeres per dos locals al 
solar ubicat al carrer Jaume Romagosa número XX, parcel.la XX del sector U-7-
industrial, d’acord al projecte de l’arquitecte F.V.S.A., 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 setze mil sis-cents quaranta-cinc euros amb 
quaranta-vuit cèntims (16.645,48 €); per taxes urbanístiques la quantitat de quatre 
mil set-cents setanta-nou euros amb setanta-set cèntims (4.779,77 €) i per drets 
de connexió a clavegueram l’import de seixanta euros amb deu cèntims (60,10 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de vuit mil tres-cents vint-i-dos 
euros amb setanta-quatre cèntims (8.322,74 €) i la quantitat de nou mil set-cents 
setanta euros amb vuitanta-dos cèntims (9.770,82 €) en concepte de  fiança pels 
residus de la construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment de 
l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els 
residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat que no ha d’ocupar la via pública, cal fer 
l’advertiment que si a l’inici de les obres preveu que sí haurà d’ocupar la via 
pública, ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part municipal, d’acord amb el què 
disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança Fiscal número XX. 
 



  

CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, la llicència d’obres 
resta condicionada a la justificació dels tancaments de parcel.la que es realitzarà 
amb material opac fins a 0,45 m. D’alçada i la resta fins a una alçada total màxima 
de 1,80 m amb material calat, reixat, filat o vegetal. 
 
4.- AUTORITZACIÓ TRANSMISSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 
 
4.1.- AUTORITZACIÓ TRANSMISSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 216/05 A 
FAVOR DE “PROJECTES IMMOLAND, S.L.” PER A LA CONSTRUCCIÓ 
EDIFICI PLURIFAMILIAR AL NÚMERO XX DEL CARRER SANT BENET. 
  
 Vista la instància presentada per la mercantil Promocions Caldetes S.L. en nom i 
representació d’ella mateixa, amb la qual manifesta que cedeix tots els drets i 
obligacions de la llicència d’obres número 216/05 a favor de “Projectes Immoland, 
S.L.” per a la construcció edifici plurifamiliar al número XX del carrer Sant Benet, i 
demana autorització de la seva transmissió.  
 
Atès que amb la documentació presentada s’ha constatat  una discordància entre 
la còpia del contracte de compraventa i la sol.licitud que presenten. 
  
Atès que en data 29 de desembre de 2006 i 23 de gener de 2007 el senyor J.G. en 
representació de la mercantil Promocions Caldetes S.L. presenta còpia de 
l’escriptura de constitució de la societat “Projectes Immoland S.L.” on es comprova 
que les persones que signaren el contracte de compravenda són els integrants de 
la societat “Projectes Immoland S.L.”. 
  
Atès que en data 30 de març de 2007 el senyor J.G., actuant en representació de 
la societat Promocions Caldetes S.L., acompanya escrit mitjançant el qual 
comunica que tant l’arquitecte com el director facultatiu continuen assumint 
aquesta obra, no havent cap mena de canvi en aquest sentit. 
 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 17 d’abril de 2007, 
el contingut del qual és: 
 

“S.H.E, cap del servei de llicències, acctal., de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb 
la sol·licitud de transmissió de llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 
set habitatges i set places d’aparcament, en el carrer Sant Benet, número XX, s’emet informe 
a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 05/08/2005, registrat d’entrada amb el número 4306, la societat 
PROMOCIONS CALDETES, SL va sol·licitar llicència d’obres majors per a la construcció 
d’un edifici plurifamiliar de set habitatges i set places d’aparcament, al carrer Sant Benet, 
número XX, de Canet de Mar, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecte 
Sr. Ll. R. C.,  i visat amb el número 2005020704, de data 04/08/2005. 
 
2n.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15/03/2006, va acordar 
l’atorgament a la societat PROMOCIONS CALDETES, SL de la llicència sol·licitada (exp. 
número 216/2005). 
 
3r.- En data 24/11/2006, registre número 6650, es presenta un escrit comunicant la 
transmissió de tots els drets i obligacions que es deriven del projecte d’obres inclosa la 



  

llicència d’obres concedida a la societat PROMOCIONS CALDETES, S.L., en data 
15/03/2006, a favor de la societat PROJECTOS INMOLAND, S.L., escrit que és subscrit per 
ambdós intervinents. 
 
4t.- Mitjançant escrit de data 30/03/2007, registrat d’entrada amb el número 2256, el Sr. 
Joaquim Garcia Rossell, actuant en representació de la societat PROMOCIONS CALDETES, 
S.L., acompanya escrit signat per ell mateix, mitjançant el qual comunica que tant l’arquitecte 
com el director facultatiu continuen assumint aquesta obra, no havent cap mena de canvi en 
aquest sentit. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, emetre el següent 

 
INFORME 
 
PRIMER.- Les llicències urbanístiques, com a espècie del gènere llicències municipals, són 
transmissibles d’acord amb allò establert a l’article 86 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). El procediment comporta que 
tots els subjectes que intervenen en la transmissió ho comuniquin per escrit a l’òrgan que la 
va atorgar, el qual ha de comprovar que la llicència ni es troba limitada en el seu nombre, ni 
es concedí tenint en compte les característiques particulars del subjecte autoritzat. En la 
present llicència, ambdues condicions concorren negativament, circumstància que permet la 
transmissió sol·licitada. 
 
SEGON.- Transcorregut el termini d’un mes des de la comunicació sense haver-se notificat la 
no procedència de la transmissió, es considerarà aquesta plenament eficaç. En defecte de 
comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris dels 
danys que puguin derivar-se de l’actuació. 
 
TERCER.- Val a dir, encara, que per tal que una llicència resulti transmissible no ha d’haver-
se produït la seva caducitat pel transcurs dels terminis legalment previstos, és a dir, sis 
mesos per iniciar les obres i dos anys per a la seva finalització. 
En aquest cas, la llicència d’obres es va concedir per acord de la Junta de Govern Local, en 
data 15/03/2006 i la transmissió de la llicència s’ha sol·licitat en data 24/11/2006, un cop 
transcorreguts més de sis mesos, això no obstant, quan la transmissió de la llicència d’obres 
es realitza les obres ja estaven començades, havent-se començat les mateixes abans de que 
es produeixi la caducitat de la mateixa, i no havent-se produït interrupció de les mateixes, 
atès que el director facultatiu i l’arquitecte continuaven essent els mateixos, no havent afectat 
la transmissió a l’inici i continuació de les obres. 
Si bé cal recordar que els dos anys per a la finalització de les obres són comptadors a partir 
de la data de concessió de la llicència d’obres, és a dir, a partir del dia 15/03/2006. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la transmissió de 
la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de set habitatges i set places 
d’aparcament, al carrer Sant Benet, número XX, de Canet de Mar, sol·licitada per la mercantil 
PROMOCIONS CALDETES, SL”. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 86 
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 



  

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Autoritzar la transmissió de la llicència d’obres número 216/05 a favor 
de la mercantil Projectes Immoland, S.L., per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar de set habitatges i set places d’aparcament al solar ubicat al carrer 
Sant Benet número XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
tots els condicionaments inherents a la llicència d’obres concedida per la Junta de 
Govern Local de data 15 de març de 2006. 
 
SEGON.- Cal tenir en compte que la llicència d’obres té una vigència de dos anys, 
és a dir, que la seva finalització serà el 15 de març de 2008. 
 
5.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBRES CEIP MISERICÒRDIA 
FASE ESTIU 2007. 
 
Atès que es necessari procedir a realitzar les obres d’adequació i millora del Ceip 
Mare de Deu de la Misericòrdia de Canet de Mar, pel que fa a la remodelació dels 
lavabos i vestidors del gimnàs, a la il·luminació exterior, anul·lació del dipòsit de 
propà, tancament exterior, elements de protecció i portes ignífugues entre altres. 
 
Vist el projecte executiu d’obra ordinària consistent en les obres d’adequació i 
millora del CEIP Mare de Deu de la Misericòrdia redactat per l’arquitecte tècnic J. 
D.N. i aprovat per decret de l’Alcaldia núm. 1034 de data 29 de setembre 2006.  
 
Vista la separata del projecte executiu redactat, per l’arquitecte tècnic Sr. J.D.N, 
consistent en la realització de diverses obres d’adequació i millora, l’import del 
qual ascendeix a la quantitat global de 150.043,99 €, IVA inclòs 
 
Vist el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per un 
import de 150.000 € per portar a terme les obres previstes en una part del 
projecte. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Sr. M.B.R., arquitecte tècnic municipal, en data  9 
de maig de 2007, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Revisat el projecte de referència es comprova que es tracta d’una separata  i modificació 
puntual del projecte d’execució 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 instància de la direcció i de la comissió de manteniment del centre, es presenta una 
modificació, redactada per l’arquitecte tècnic J. D. N en les millores a l’edifici del gimnàs, amb 
una ampliació superficial del espai destinat als vestidors del alumnes. Concretament, aquesta 
separata incideix en el apartats: 
 

2.5 : Sortides d’emergència i protecció contra incendis. 
3.1 : Mesures de seguretat. 
6.1 : Reforma dels lavabos existents als gimnàs. 



  

6.2 :Reforma dels vestidors del gimnàs. 
6.5 : Substitució fusteria edifici gimnàs. 
8.4 : Proteccions exteriors gimnàs. 
8.8 : Millores a l’exterior. Il·luminació exterior. 

 
A l’esmentat projecte s’inclou un índex resum de les actuacions valorades de forma que en 
resulta el següent pressupost: 
 

2.5. Sortides d’emergència i protecció contra 
incendis: 

7.625,00 € 

3.1. Mesures de seguretat: 3.000,00 € 
6.1. Reforma dels lavabos existents al gimnàs: 14.504,13 

€ 
6.2. Reforma dels vestidors del gimnàs: 18.266,90 

€ 
6.5. Substitució fusteria edifici gimnàs: 44.850,00 

€ 
8.4. Proteccions exteriors gimnàs: 17.850,00 

€ 
8.8. Millores a l’exterior. Il·luminació exterior: 2.600,00 € 
 P.E.M. 108.696,03 

€ 
 G.G.O. + B.I. (19%) 20.652,24 

€ 
 TOTAL: 129.348,27 

€ 
 I.V.A. 16% 20.695,72 

€ 
 P.E.C. 150.043,99 

€ 
 
El document acredita les actuacions que es requereixen, i per tant s’informa inicialment 
favorable el mateix.” 

 
Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació mitjançant 
concurs, per procediment obert de les esmentades obres redactat pel secretari 
municipal, així com l’ informe fet conjuntament amb l’interventor municipal que es 
transcriu a continuació: 
 

“En T.C.J, interventor, i  M.P.D., secretari, ambdós de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a diverses actuacions d’adequació i millora del CEIP Mare 
de Deu de la Misericòrdia 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.n 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 6.000.000.000 d’euros, 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.- Quan al procediment i la forma de contractació, en aquest cas es pot utilitzar el 
concurs, en els termes de l’article 85 del TRLCAP, 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 ses 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 TRLCAP, en aquest cas és necessari 
que l’empresari hagi obtingut prèviament la corresponen classificació ja que l’import de l’obra 
es superior 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 en la partida núm. 50.422.62216 del 
vigent pressupost ordinari per l’exercici 2007. 
 

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 licitació.   
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen  a Canet de Mar el 24 d’abril de 2007”  

 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives particular reguladores 
del concurs per a la contractació de les obres d’adequació i millora del CEIP Mare 
de deu Misericòrdia 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 tinença d’alcaldia d’educació i infància, s’acorda per 
unanimitat:  
 
 PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en l’execució 
de les obres d’adequació i millora del CEIP Misericòrdia, redactat per Sr. Josep Mª 
Duque Navarro, amb un pressupost d’execució per contracta de 150.043,99,€, IVA 
inclòs, una vegada introduïda l’esmena consistent en l’habilitació d’un excusat per 
discapacitats.  
 
SEGON.- Exposar l’esmentat  projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
en els termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. En el cas que en aquest termini no s’hi presentin al·legacions es 
considerarà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Incoar simultàniament expedient de contractació, per procediment obert 
i mitjançant concurs, per a l’execució de les obres d’adequació i millora del CEIP 
Mare de Deu de la Misericòrdia i aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars que haurà de regir la contractació de l’execució de les obres, essent el 
tipus de licitació de 150.043,99 € IVA inclòs, si bé, la licitació s’ajornarà cas de 
formular-se al·legacions al plec, en  els termes de l’article 122.2 TRRL. 
 
QUART.-.- L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen 
de l’anterior acord s’efectuarà amb càrrec a les partides núm. 50.422.62216 i 
50.422.62220 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2007. 



  

 
CINQUÈ.- El termini de presentació de proposicions serà de 26 dies naturals a 
partir de la inserció del corresponent anunci en el DOGC. 
 
SISÈ.- Determinar que la mesa de contractació estarà composada per l’Alcalde, 
que la presidirà, l’interventor i el secretari, actuant de secretària la funcionària cap 
de l’àrea de secretaria. 
 
SETÈ.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de qualsevol document 
necessari per a la materialització dels anteriors acords. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRES DE REFORÇ I CONSOLIDACIÓ 
MUR DE CONTENCIÓ AL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
Atès que és necessari i urgent procedir a les obres de reforç i consolidació d’un 
mur de contenció al cementiri al carrer del Mercat, 18-20, donat el seu estat de 
degradació. 
 
Atès que el Sr. X.P.S, va lliurar a les dependències municipals un projecte d’obres 
de reforç de l’al·ludit mur al carrer del Mercat,18-20, l’import del qual ascendeix a 
la quantitat global de 50.572,39 € IVA  exclòs. 
 
Vist l’informe de valoració emès pel Sr. M.B.R., arquitecte tècnic municipal, en data  
13 de març de 2007, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Revisada la documentació del projecte de reforç i consolidació d’un mur de contenció de 
contenció existent situat al cementiri (carrer Mercat, 18-20) redactat per l’arquitecte tècnic 
X.P.S, es constata que defineix les obres que cal efectuar per tal de reforçar i consolidar el 
mur existent en el límit amb el carrer Mercat, 18-20, el qual pateix deformacions excessives 
provocant esquerdes i fissures en el propi element i a l’envà pluvial que hi ha al seu damunt i 
que ha fet aconsellable el seu enderroc preventiu. 
Revisat el projecte es constata que inclou la documentació suficient per a definir les obres i 
poder-les executar: 

Memòria i Annexes:    
Generalitats. 
Descripció del projecte. 
Memòria Executiva. 
Memòria Tècnica de l’Estructura. 
Plec de Condicions. 
Estat d’Amidaments i pressupost. 
Plànols. 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
El pressupost total per contracta del projecte és de 50.572,39 €. 
La superfície d’actuació de mur serà de: 

 Mur al carrer del Mercat: 155,44 m2 
 Superfície de mur que retorna:   22,20 m2 
 Superfície total mur:  177,64 m2 
 
El projecte preveu la descripció de les obres de reforç del mur amb un gruix de 15 cm, la 
coronació del mateix així com la reconstrucció de l’envà pluvial amb xapa prelacadades. Es 
considera que aquest contraenvà hauria d’ésser d’obra tradicional ceràmic revocat i pintat del 
mateix color que el reforç del mur. 
 



  

La confecció del mur comportarà una pèrdua de l’ample de la vorera, la qual s’haurà de 
redefinir. 
No es marca un termini proposat per a l’execució de les obres, però és considera que aquest 
no serà superior als tres mesos. 
En conseqüència s’informa favorablement el projecte a efectes de la seva aprovació inicial.” 
 

És per tot això que de conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i via 
pública, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de reforç i consolidació d’un mur 
de contenció al cementiri al carrer Mercat, 18-20, redactat per  l’arquitecte tècnic 
Sr. X.P.S., amb un pressupost d’execució per contracta de 50.572,39 €, IVA 
exclòs.  
 
SEGON.- Exposar l’esmentat  projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
en els termes de l’article 37 del ROAS., mitjançant publicació al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. En el cas que en aquest termini no s’hi presentin al·legacions es 
considerarà aprovat definitivament. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ O L’AJUNTAMENT PER AL PROJECTE PASSAREL.LES 
D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT. 
 
Atès que l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner ha 
elaborat un projecte d’atenció a la diversitat, amb una oferta formativa adreçada 
als alumnes del segon cicle de l’ESO, amb el nom de Passarel·les. 
 
Atès que l’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 
segon cicle de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que necessiten actuacions individualitzades i adaptacions substancials 
del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és conscient que hi ha alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència 
de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’IES Lluís Domènech i 
Montaner col·laborant en el projecte Passarel·les, per tal de donar una resposta a 
les necessitats educatives especials d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar 
la seva integració escolar, social i laboral. 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar disposa de recursos educatius per a 
col·laborar en la formació d’aquests alumnes que presenten dificultats per rebre 
una escolaritat plenament normalitzada.  
 
Atès que tant el Departament d’Educació i Universitats com l’Ajuntament de Canet 
de Mar consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una 
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
És per aquest motiu que de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia 
d’educació i infància, s’acorda per unanimitat: 



  

 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per al projecte Passarel·les d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’educació secundària del municipi al segon cicle de l’ESO de l’IES Lluís 
Domènech i Montaner, el contingut literal del qual és el següent: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL PROJECTE PASSAREL·LES D’ATENCIÓ 
EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL 
MUNICIPI AL SEGON CICLE DE L’ESO DE L'IES LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
 
Barcelona,  
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El senyor/ la senyora_____________, _______________________________(càrrec), 
actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució de 14 de juny de 2006, de 
delegació de competències (DOGC núm. 4660, de 22 de juny), 
  
 

PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
El/La senyor/a ……………………., alcalde/ssa de ………………….., en virtut de les facultats 
atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

EXPOSEN: 
 

Que l'article 17, apartat 1 del Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació 
dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, estableix que els projectes 
curriculars que elaborin els centres hauran de ser prou flexibles per permetre concrecions 
individuals ajustades a les característiques, els ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada 
alumne, per tal que es pugui donar ple compliment als principis d'integració i individualització. 
 
Que l'article 6.6 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a 
l'alumnat amb necessitats educatives especials, preveu que per tal de garantir l'atenció 
educativa necessària a l'alumnat en edat d'ensenyament obligatori, amb necessitats 
educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que 
imparteixen educació secundària obligatòria, el Departament d’Educació i Universitats podrà 
establir convenis amb altres administracions, institucions i entitats sense ànim de lucre per a 
la realització d'activitats educatives específiques, com a recurs extern i complementari de les 
activitats pròpies del centre docent. 
 
Que l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner ha elaborat el seu 
projecte d’atenció a la diversitat, amb una oferta formativa adreçada als alumnes del segon 
cicle de l’ESO, amb el nom de Passarel·les. L’objecte principal d’aquest projecte és donar 
suport als alumnes de segon cicle de l’educació secundària obligatòria que presenten 
dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar, és conscient que hi ha alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn 
sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’IES Lluís Domènech i Montaner col·laborant en el 



  

projecte Passarel·les, per tal de donar una resposta a les necessitats educatives especials 
d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva integració escolar, social i laboral. 
 
Que l'Ajuntament de Canet de Mar disposa de recursos educatius per a col·laborar en la 
formació d’aquests alumnes que presenten dificultats per rebre una escolaritat plenament 
normalitzada.  
 
Que tant el Departament d’Educació i Universitats com l’Ajuntament de Canet de Mar 
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a 
les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar 
el present conveni de conformitat amb les següents: 

 
CLÀUSULES: 

 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Canet de Mar en matèria d’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Passarel·les. 
 
SEGONA.- L’IES Lluís Domènech i Montaner durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel 
Consell Escolar, on per tal de facilitar la integració escolar, social i laboral de determinats 
alumnes es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al centre en 
un període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.  
 
Aquestes activitats tenen com a finalitat que l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits 
pugui ser un element motivador i també que l’apropament a la relació adulta que s’estableix 
entre agents laborals pugui ser un element potenciador de comportaments madurs que 
permetin a aquests alumnes l’assoliment dels objectius generals de l’educació secundària 
obligatòria. 
 
TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes d’ESO que 
es determinin segons les necessitats d'adaptació o modificació curricular. 
 
Les condicions perquè un alumne pugui acollir-se a aquest programa seran les següents: 
 
1. Que l’alumne/a tingui complerts o compleixi, en el curs acadèmic en què s’incorpori al 
programa, l’edat de 15 anys i cursi segon cicle d’ESO. En casos excepcionals es podran 
incorporar alumnes de 2n d’ESO. 
2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada 
amb la signatura d’un document escrit. 
3. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat en relació amb 
l’adaptació curricular de l’etapa. 

 
L’alumne/a podrà participar en aquest Projecte durant un curs acadèmic o bé durant un o 
més trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a, la seva família, el seu 
tutor/a i l’equip docent. 
 
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats formatives de 
cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les competències bàsiques. 
 
L’estructura organitzativa del centre podrà permetre que cada alumne/a pugui tenir un 
currículum personalitzat, que fins i tot podrà variar cada trimestre si es considera necessari. 
Cada alumne/a que participi en aquest projecte estarà integrat en un dels  grups de 4r 
d’ESO, essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en el Projecte quan sigui adient. 
 
CINQUENA.-  L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a 
les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Aquestes 
activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran 



  

escolaritzats a tots els efectes a l’IES Lluís Domènech i Montaner durant el temps que les 
duguin a terme. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà amb el centre docent en què l'alumnat està 
escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així mateix facilitarà al 
centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació i consegüent orientació del 
procés d'aprenentatge dels alumnes. 
 
SISENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar es farà càrrec de la totalitat de les despeses que 
comporta la realització d’aquestes activitats. 
 
SETENA.- A l’acabament del curs, l’IES elaborarà una memòria avaluativa del projecte i del 
grau d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte al Consell Escolar del Centre, 
del qual l’Ajuntament de Canet de Mar forma part. 
 
La inspecció d'Ensenyament farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes, del seu 
seguiment i dels resultats. 
 
VUITENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per al 
Departament d’Educació i Universitats. 
 
NOVENA.- Aquest conveni serà vigent durant els cursos acadèmics 2006/07 i 2007/08. 
Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries 
abans de la finalització de la seva vigència. 
 
DEZENA.- Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
 
ONZENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació del conveni 
serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut de la seva matèria. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat a un sol efecte i, en 
prova de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra. 
 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ L’ALCALDE DE CANET DE 
MAR 

 
 
 
 
Nom i càrrec de la persona que 
signi              

 
 
 
 
 
Joaquim Mas i Rius 

 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació i Universitats de la 
Generalitat de Catalunya i a l’IES Lluís Domènech i Montaner. 
 
8.- APROVACIÓ DENOMINACIÓ NOU CEIP DE CANET DE MAR 
 
Atès que el mes de setembre de 2007 el nou CEIP que s’està construint al 
municipi ha d’iniciar la seva activitat educativa. 
 



  

Atès que diferents entitats i grups del municipi han proposat diferents opcions per 
nomenar el nou centre.  
 
Atès que les propostes han sorgit de la comissió de seguiment de la segona 
escola, el Centre d’Estudis Canetencs, el Consell Escolar Municipal i els alumnes 
de cicle superior del CEIP Misericòrdia.   
 
Atès que es van difondre les diverses propostes i que es va dur a terme una 
votació popular durant el cap de setmana de la Mostra d’Entitats i en la  jornada de 
portes obertes que el CEIP Misericòrdia va fer la diada de Sant Jordi. 
 
Atès que el resultat de la votació va ser el que es transcriu a continuació:  
 

  
Núm. vots 

Turó del drac 294 
Font del drac 152 
Els alocs 49 
Pla de les fonts 37 
Nul 3 
total 535 

 
De conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia d’educació i Infància i de 
Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar i ratificar Turó del drac com a proposta que ha obtingut més 
vots i proposar-la al Departament d’Educació perquè el CEIP nou rebi aquest nom. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquesta 
proposta. 
 
TERCER.-  Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 



  

9.- APROVACIÓ DESPESES CERTÀMEN PUBILLA I HEREU MARESME 2007 
 
Atès que el proper dia 5 de maig es celebrarà l’elecció de la nova Pubilla i Hereu 
del Maresme a la població de Vilassar de Mar. 
 
Atès que des del Certamen de la Pubilla del Maresme esperen comptar amb una 
representació de l’Ajuntament  per acompanyar a la pubilla i hereu en la festa i en 
el sopar. 
 
Atès que el preu del menú és de 35 euros. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local que aprovi la despesa que a continuació es 
detalla:  
 
Pubilles, hereus i acompanyants  (6 p. x 35 €) ................................... 210,00 

Representants Ajuntament   (3 p. x 35 €) ............................................ 105,00 

T O T A L  .............................................................................................. 315,00  

 
De conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
UNIC.- Aprovar la despesa de 315,00 euros amb càrrec a la partida 22607.451.40 
del pressupost municipal vigent. 
 
10.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES FESTA INICI OBRES ODEON 
 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes, relatiu a l’organització 
de les festes d’inici de les obres de l’Odèon celebrades els dies 25 de febrer i 18 
de març, que van consistir en una sèrie d’activitats festives i lúdiques com són la 
cercavila, els desitjos, les actuacions musicals, els brindis, etc, essent el detall de 
despeses el següent: 
 
DESPESES: ................................................................................... 5.359,14 
   
Refrigeris .......................................................................................... 1.117,71 
Equips de so, logística i material ............................................... 2.674,20 
Despeses diverses ...................................................................... 1.567,23 
 
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 Tinència 
de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar el present estat de comptes, corresponent a l’organització dels 
actes programats en motiu de l’inici de les obres de l’Odèon, autoritzant la 
despesa global de cinc mil tres cents cinquanta nou euros i catorze cèntims d’euro  
(5.359,14 €) amb càrrec a la partida 226.07.451 del vigent pressupost. 



  

 
11.- APROVACIÓ PRÓRROGA TERMINI LLIURAMENT TREBALLS BECA 
RAIMON BONAL 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar convoca bianualment la “Beca d’investigació local: 
Raimon Bonal i de Falgàs”, que s’atorga a un o dos projectes d’investigació 
sobre qualsevol àrea de coneixement que tingui relació directa amb Canet de Mar. 
Els beneficiaris de la beca han de presentar el treball d’investigació a l’Ajuntament 
en el termini d’un any a partir de la concessió de la beca, que pot ser prorrogable a 
un segon any. 
 
La Junta de Govern Local del dia 31 de maig de 2006 va acordar ratificar l’acord 
de la Comissió de Selecció de la Beca Raimon Bonal i de Falgàs segons el qual 
els projectes mereixedors de la beca són De la guerra de Cuba a la guerra civil, 
de J. A.T. i X. M.i G., i Canet de Mar, una mirada al futur, de L.M.M. 
 
Atès que la base 12 de l’esmentada beca preveu que l’Ajuntament podrà prorrogar 
el termini de lliurament del treball fins a un màxim d’un any a petició de 
l’investigador. 
 
Atès que els investigadors, els Srs. J. A.T. i X. M.i G, i la Sra. L.M.M. han demanat 
la pròrroga de lliurament del treball, dins del termini d’un any establert a la base 12 
de la beca.  
 
Atès que els tutors que fan el seguiment del treball i la Comissió de la beca no 
veuen cap impediment en què es prorrogui el termini de presentació dels treballs, 
ja que els becaris no incompleixen els compromisos concrets. 
 
De conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acordar la concessió de la pròrroga d’un any per al lliurament dels treballs 
dels. Srs. J. A.T. i X. M.i G, i la Sra. L.M.M. 
 
12.- ATORGAMENT PREMI RAIMON BONAL 2006-2007 
 
La Comissió de Govern en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va prendre 
entre d’altres, el següent acord: 
 

“Aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local Raimon Bonal, anual al millor treball 
d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar de 100.000 pessetes.” 

 
En la convocatòria de 2006-2007 del Premi Raimon Bonal es van presentar els 
següents treballs:  

- Mines d’aigües: Canet de Mar: un exemple d’aprofitament dels recursos hídrics en 
una batòlit granític, de B.S.R. 

- Sis hores de cançó a Canet, de M.V.D. 

 



  

Atès que la Comissió del lliurament de Premi Bonal 2007 ha emès el veredicte 
següent: 
 

“Una vegada analitzats i avaluats els treballs, es considera, per unanimitat, que ambdós 
originals són mereixedors del premi i per tant se’ls atorga el premi de forma compartida a tots 
dos.  
Ambdós treballs destaquen per la seva acurada estructura i metodologia.  
Del treball sobre les mines de Canet, de B.S., destaquen les acurades fitxes descriptives de 
les mines, amb unes entenedores ressenyes fetes amb l’explotació de documents inèdits i de 
testimonis de la memòria oral. 
El treball sobre les Sis Hores, de Marta Vilà, destaca per l’ús de la memòria oral, amb una 
explotació força acurada de les entrevistes realitzades, i una curosa síntesi de la bibliografia 
existent. 
Per últim, la Comissió agraeix l’esforç que han esmerçat els alumnes i tutors dels treballs 
presentats. Així mateix es destaca la tasca de difusió del premi que fa l’IES Domènech i 
Montaner, i s’anima a professors i alumnes que continuïn treballant en la mateixa línia i 
participin en noves edicions del premi.  
I així es fa públic a Canet de Mar, el dia 23 d’abril de 2007”  

 
Atès que des de la primera convocatòria del Premi Raimon Bonal l’oficina núm. 
0039 de La Caixa de Canet de Mar ha estat col·laboradora d’aquest premi 
aportant la quantitat íntegra del premi.  
 
De conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció del Premi Raimon Bonal 
segons el qual s’atorga el premi de 600€ de l’edició 2007 de forma compartida a 
tots dos treballs (300€ a cadascú): Mines d’aigües: Canet de Mar: un exemple 
d’aprofitament dels recursos hídrics en una batòlit granític, de B.S.R., i Sis 
hores de cançó a Canet, de M.V.D. 
SEGON.- Acceptar la col·laboració de 600 € de l’oficina número 0039 de La Caixa 
de Canet de Mar els quals es lliuraran mitjançant l’obertura d’una llibreta d’estalvis 
en l’esmentada oficina a B.S.R., i a M.V.D. 
 
13. EXÀMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA 
COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR. 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, propietari de tres dracs cedits l’any 2004 i 
que formen part del seu patrimoni cultural, té la voluntat que siguin utilitzats en les 
festes populars. 
 
Atès que l’entitat Colla de Diables de Canet de Mar s’ha registrat com a entitat en 
el registre d’entitats que té l’Ajuntament de Canet de Mar i ha expressat la seva 
voluntat per utilitzar els dracs esmentats.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el text del qual és el següent:  
 

“ A Canet de Mar, a 7 de maig de 2007. 
 
Reunits per una banda Joaquim Mas i Rius alcalde-president de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, Òscar Figuerola i Bernal, tinent alcalde de Cultura i Comunicació de l’Ajuntament de 



  

Canet de Mar, assistits pel secretari en Marcel·lí Pons Duat, i A.R.C., en nom i representació 
de la Colla de Diables de Canet de Mar 
 
MANIFESTEN 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar, propietari de tres dracs cedits l’any 2004 i que formen 
part del seu patrimoni cultural, té la voluntat que siguin utilitzats en les festes populars.  
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar aprova anualment la convocatòria en règim de 
concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg.  
 
Que l’entitat Colla de Diables de Canet de Mar ha expressat el seu interès en utilitzar el 
bestiari de l’Ajuntament i s’ha registrat el registre d’entitats de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 

ACORDEN 
 
Subscriure el present document de col·laboració que es concreta en les següents clàusules 
obligant a les parts a: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
1- Autoritzar l’ús del bestiari propietat de l’Ajuntament en les seves activitats mentre siguin 
entitat cultural sense afany de lucre, tan a Canet com a les sortides que realitzen a altres 
pobles. 
 
2- Aportar anualment la quantitat necessària per a la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil anual, i també el cost del manteniment del bestiari . 
 
3- Facilitar un espai on poder guardar el bestiari i materials complementaris en la mesura de 
les possibilitats de l’Ajuntament. 
 
4- Facilitar les infrastructures necessàries de punt de llum, neteja, adequació de la via pública 
i préstec de materials necessàries per al desenvolupament de les activitats de carrer. 
Aquesta aportació estarà en funció de la disponibilitat de les infrastructures demanades i es 
realitzarà sempre a partir de la petició per escrit per part de l’entitat amb un mes d’antelació.  
 
5- Facilitar el servei de fotocòpies i paper de colors, un màxim de 1000 a l’any. 
 
6- Facilitar la utilització dels espais municipals per a la realització de reunions, així com els 
espais culturals municipals per al desenvolupament de les activitats. 
 
7- Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, la guia 
activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  
 
8- Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i l’organització 
d’espais formatius i de participació adequats a les necessitats del municipi. 
 
9- Facilitar a través de l’Oficina de Català el servei de correcció de textos i cartells.  
 
Per la seva banda, l’entitat haurà de: 
 
1- Participar en el cicle anual d’activitats de Cultura Popular i en les comissions que 
organitzin activitats. 
 
2- Lliurar a principis d’any una còpia de l’assegurança de responsabilitat civil contractada.  
 
3- Comunicar entre els mesos de novembre i desembre el programa d’actes de l’any 
següent. Molt especialment si hi hagués algun acte o  celebració fora dels habituals. 
 



  

4- Desenvolupar el programa d’actes presentat en la mesura del possible, tot informant de 
forma prioritària a l’Àrea de Cultura dels canvis que hi poguessin haver. És imprescindible 
però que en el cas de la Colla de Diables de Canet de Mar que realitzin les següents 
activitats: Sortida de la Festa Major 
 
5- Comunicar mitjançant instància amb un mes d’antelació els detalls de totes les activitats a 
realitzar per tal de fer la previsió de materials i espais, així com la comunicació externa dels 
actes. 
 
6- Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre l’Ajuntament i 
les entitats. 
 
7- Difondre externament TOTS els materials relacionats amb les activitats que organitza 
l’entitat, i que col·labora l’Ajuntament, ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats 
amb català i comptar amb el logotip de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la 
col·laboració de”.  
 
8- Fer-se responsable dels danys que puguin ocasionar a persones o coses pel funcionament 
normal de les activitats que realitzen. 
 
9- Justificar el 100% de la subvenció mitjançant (imprescindible per al pagament de l’últim 
termini de la subvenció):  
a) Memòria explicativa de totes les activitats organitzades al llarg de l’any, incloent 1 
exemplar del material publicitari editat. 
b) Original o còpia compulsada de factures i altres justificants legals de les despeses 
realitzades 
c) Estat de comptes corresponent, amb la declaració d’altres ajuts i aportacions per a la 
realització de les activitats realitzades. 
 
Així les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni i, per tant, la seva 
anul·lació. En tot allò no previst en aquest conveni resultaran d’aplicació les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la Llei 38/2003. 

 
Vista la memòria justificativa emesa pel segon tinent d’alcalde, regidor de cultura, 
senyor Òscar Figuerola Bernal, el contingut literal del qual es transcriu a 
continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONCESSIÓ DIRECTA D’UNA SUBVENCIÓ SENSE 
NECESSITAT DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA. 
 
Aquesta memòria té per objecte justificar el caràcter singular de la subvenció que s’atorga a 
l’entitat de la Colla de Diables de Canet de Mar en el marc del conveni de col.laboració per 
autoritzat l’ús de bestiari propietat de l’ajuntament en les activitats que organitzi l’esmentada 
entitat. 
 
L’objecte del conveni per part de l’ajuntament és cedir la utilització del bestiari per a la 
realització d’activitats i també facilitar les tasquens inherents a les mateixes. Dins d’aquest 
conjunt de tasques, atès que la Colla de Diables es fa càrrec del manteniment i conservació 
dels bestiari, hi ha l’aportació econòmica per finançar la despesa corresponent a una 
assegurança de responsabilitat civil i el cost del manteniment i conservació dels béns cedits. 
 
D’acord amb l’esmentat, atesa la naturalesa de les activitats justifico l’assignació d’una 
subvenció a l’entitat Colla de Diables equivalent al cost de l’assegurança i del manteniment 
del material sense que en cap cas sobrepassi l’import màxim establert en el conveni. 
 
Ateses les recomanacions d’intervenció, l’assignació anual que s’atorgui en el marc d’aquest 
conveni de col.laboració figurarà nominativament en els pressupostos corresponents, la qual 
cosa fonamenta la concessió directa de l’esmentada subvenció. 



  

 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb la Colla de Diables de 
Canet de Mar 
 
SEGON: Facultar l’alcalde i el regidor per signar tots els documents que es derivin 
d’aquest acord. 
 
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 22.00 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
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