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

19 DE MAIG DE 2004 

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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 22.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

 
HI SÓN CONVIDATS 

Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraxedas 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

Marcel.lí Pons i Duat, secretari 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Atorgament de llicències d’obres 
3)  Aprovació de relació de despeses 
4)  Aprovació de retenció de crèdits 
5)  Examen i aprovació plec de clàusules econòmiques i administratives licitació 

assegurança danys materials i assegurança risc accidents 
6)  Aprovació certificació núm. 8 i complementàries urbanització riera St. Domènec 
7)  Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA 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 5 de 
maig de 2004 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. 
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2.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 
 

2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR FPP PER A LA REFORMA 
I CANVI D’ÚS DE LOCAL DESTINAT A HABITATGE A LA RIERA GAVARRA, xx 

 
Atès que els senyors CP i CF han sol.licitat llicència d’obres per a la reforma de local 
destinat a ús d’habitatge a la Riera Gavarra número xx. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 4 de març de 2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes subsidiàries de planejament 
vigents, es fa el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 

 
CONCEPTE NORMES  PROJECTE 

 
ÚS  RESIDENCIAL, 

COMERCIAL, MAGATZEM, 
OFICINES, SERVEIS, 

EQUIPAMENTS, 
GARATGES PARTICULARS 

I TALLERS 

Residencial 

FAÇANA MÍNIMA 6.50 m  > 6.50 
ARM 13.50 m PB+3PP  < 13.50 m 

PB+P1 
ARM PLANTA BAIXA 3.00-4.00 m PB  3.02 m. 
PROFUNDITAT EDIFICABLE  12,00 m  < 12,00 m 
PROFUNDITAT EDIFICABLE 
PB 

TOTAL  total 

OCUPACIÓ SOTERRANI = PLANTA BAIXA  no existeix 
DIPÒSITS DE RESERVA 
D'AIGUA 
EVACUACIÓ D’AIGÜES 
PLUVIALS 
SEPARACIÓ VOLADÍS A 
MITGERA 

450 l  - 

separativa  - 

>=V 1.00  - 

PATI DE VENTILACIÓ 9m2-5m2 no cal  no existeix 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 
DECRET 
D’HABITABILITAT(259/2003) 

Si 

ull 

PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU Si, canvi d’ús 
 

Per tot l’esmentat, caldria realitzar les esmenes corresponents per a ajustar el projecte 
a la normativa vigent i presentar la documentació necessària per a complementar l’expedient: 

 
- El dormitori interior no compleix amb els paràmetres establerts al decret d’habitabilitat, 

per tant, no pot ser considerat com a tal. 
- Donat que es tracta d’un canvi d'ús, aportar una certificació expedida pel facultatiu 

competent, acreditativa de que l’edifici és apte per al nou ús, conforme a la normativa 
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aplicable en funció del mateix i amb especial referència a l’acompliment de les 
condicions d’estabilitat i aïllament tèrmic i acústic, així com de les normes sobre 
prevenció d’incendis, precises per a l’ús que es pretén.” 

 
Atès que en data 23 de març d’enguany la propietat presenta un escrit demanant la 
transmissió de la llicència d’obres al senyor FPP. 

 
Atès que l’arquitecta tècnica municipal en data 10 de maig d’abril d’enguany manifesta: 

 
“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de la documentació que 
manca presentar per a completar l’expedient: 

 
- Plànol de planta baixa on es modifica l’ús de la peça interior sense ventilació natural, 

que passa de ser un dormitori a ser un estudi. 
- Certificat de l’arquitecte redactor del projecte on s’indica que l’edifici és apte per al nou 

ús, conforme a la normativa aplicable. 
 

Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres majors.” 

Vist l’informe favorable del secretari de la Corporació de data 14 de maig de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord 
següent: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor FPP per a la reforma i canvi d’ús de 
local destinat a habitatge a la Riera Gavarra número xx, d’acord al projecte de 
l’arquitecte Francesc Bassas Alsina, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament 
de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecta tècnica 
municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de quatre-cents quaranta-cinc euros amb noranta-un cèntims (445,91 €); 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent tres euros amb seixanta cèntims (103,60 €) i 
en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els bens municipals la  
quantitat de dos-cents vuitanta-set euros amb seixanta-vuit cèntims (287,68 €). 
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Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació d’edificis. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 19 de maig de 2004, per import de 25.785,38 
EUR, corresponent a la relació de despeses 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 2004, que 
fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 166 i concordants de la Llei 39/1988 de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 19 de maig de 2004, per import 
de 25.785,38 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2004. 

 
4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
3651 al 3969 de la relació núm. 15 del pressupost ordinari de la Corporació i les 
retencions números 173 a 180 de la relació número 1 de l’Organisme Autònom Radio 
Canet, segons les relacions adjuntes. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2003, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 15/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 179.141,55€ i la 
relació núm. 1/04 amb càrrec a l’Organisme Autònom Radio Canet, per import de 
3.872,85€ 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I 
ADMINISTRATIVES PER A LA LICITACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE DANYS 
MATERIALS I L’ASSEGURANÇA DE RISC D’ACCIDENTS 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització, 

 

 
4 



Ref: S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 

 
6.-  APROVACIÓ DE  LA  CERTIFICACIÓ NÚMERO  8  I  ADDICIONAL 1  I  2  DE 
L’OBRA “URBANITZACIÓ DE LA RIERA SANT DOMÈNEC PER PART DE 
L’EMPRESA INCUNART” 

 
Atès que el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya any 2003, dins del programa 
general té inclosa l’obra “Urbanització de la Riera Sant Domènec”, núm. AT–2001/37- 
PG. 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 12 de setembre de 2001, 
va adjudicar les obres a l’empresa INCUNART, SA pel preu de 76.517.913 PTA 
(459.881,92 €). 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió de data 21 de maig de 2003 va aprovar 
l’annex al pressupost d’urbanització de la Riera Sant Domènec, presentat pel director 
facultatiu  de  les  obres  senyor  Manel  Sangenís  i  Garcia,  pel  qual  s’efectua 
l’actualització dels preus del contracte a maig de 2003 pel preu de 558.550,74 €. 

 
Atès que segons informe emès per la direcció facultativa de les obres en data 5 de 
març de 2004, s’han efectuat noves variacions en les unitats d’obra a conseqüència 
dels ajustos d’amidaments reals de partides de projecte executats en obra, amb un 
augment del 5,77 %, que puja un import de 32.218,97 € i que s’ha presentat com a una 
certificació addicional 1a. 

 
Atès que segons informe emès per la direcció facultativa en data 15 d’abril de 2004, hi 
ha hagut un augment del cost de l’obra d’un import de 37.569,25 €, el qual prové de 
preus contradictoris i que suposa un augment del 6,73% sobre el pressupost 
d’adjudicació i que s’ha presentat com a una segona certificació addicional. 

 
Vista i trobada conforme la vuitena certificació d’obra expedida pel tècnic director de 
l’obra, senyor Manel Sangenís Garcia, acceptada pel contractista adjudicatari i per un 
import de 6.490,47 € IVA inclòs. 

 
Atès que l’enginyer municipal, el senyor Antonio Mateos, en data 5 de maig d’enguany 
ha informat favorablement el pagament de les esmentades certificacions. 

 
Vist l’informe de secretaria que es transcriu a continuació: 

 
En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l'ajuntament de Canet de Mar (Maresme), en relació 
amb la proposta de modificació del contracte d'obres d’urbanització de la riera Sant 
Domènec, en compliment d'allò establert a l'article 275 de la refosa 2003 de la LMC, emet el 
següent 

 
Informe 

 
Primer.- Constitueix una prerrogativa de l’Administració que tan sols opera per raó d’interès 
públic (art. 59 TRLCAP), i sempre que es tracti de necessitats noves o causes imprevistes, 
que hauran de quedar degudament justificades a l’expedient. La modificació s’ha de 
formalitzar com el contracte (art. 54 TRLCAP) i exigirà dictamen de la  Comissió Jurídica 
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Assessora si la seva quantia supera el 20% del preu primitiu i aquest és igual o superior als 
1.000.000.000’- pta. (6.010.121'04 €). Els límits que tot seguit veurem no són límits a la 
modificació, sinó límits a l’exigència de perpetuació del vincle contractual; els límits a la 
modificació cal cercar-los únicament en la interdicció de què la mateixa oculti un contracte 
nou, amb el concurrent frau de licitadors; es tracta d’un concepte jurídic indeterminat la 
concreció del qual requerirà, en primer lloc, l’anàlisi de l’objecte del contracte inicial i del 
modificat. 

 
Segon.- Cal, en primer lloc, distingir entre les modificacions simples o quantitatives, i les 
modificacions qualitatives o per preus contradictoris (arts. 146.1, 189, 212 TRLCAP). Les 
primeres són les que produeixin un augment, reducció o supressió de les unitats d'obra, o 
substitució  d'una  classe  de  fàbrica  per  altra,  sempre  que  aquesta  sigui  una  de  les 
compreses en el contracte. La reducció, pel demés, no dóna dret a reclamar cap 
indemnització; l'augment, en canvi -així com la resta de les vicissituds enunciades-   es 
valora pels preus unitaris del contracte. 

 
Tercer.- Tant en el contracte d’obres (art. 146 TRLCAP) com en el de subministraments 
(art. 192.c) com en el de consultoria i assistència (art. 214.c) la modificació és obligatòria 
pel contractista si comporta un augment, reducció o supressió fins el 20 per 100 del seu 
import, exclòs l’IVA i no representa una alteració substancial de l’objecte inicial. Quan 
aquestes eventualitats superin el 20 per 100 o representin una alteració substancial de 
l’objecte, esdevé causa de resolució contractual (arts. 149.e); 192.c); 214.c) TRLCAP. No 
és, tanmateix, una resolució automàtica: l’article 161 del RGCE establia ja pel contracte 
d’obres que la resolució era potestativa per qualsevol d’ambdues parts. Ara, aquesta 
interpretació ve confirmada a l’article 112.2 TRLCAP per a tot tipus de contracte, amb el 
benentès que si qui resol és l’Administració causant de la modificació, aquella equivaldrà al 
desistiment i portarà implícita la indemnització al contractista del benefici industrial deixat de 
percebre o lucre cessant, això és, el 6 per 100 del preu de les obres i subministraments 
(arts. 151.4 i 193.3 TRLCAP); el 10 per 100 del preu dels estudis i projectes deixats de 
realitzar (art. 215.3) i els beneficis futurs deixats de percebre (art. 169.4 TRLCAP). 

 
Quart.- Per alteració substancial, als efectes al·ludits, cal entendre, entre altres, la 
modificació dels fins i característiques bàsiques del projecte inicial, així com la substitució 
d'unitats que afectin, almenys, el 30 per 100 del preu primitiu del contracte, amb exclusió de 
l'IVA (art. 150.1 TRLCAP). 

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

 
Sisè.- Diu l'article 141.d) TRLCAP que podrà utilitzar-se el procediment negociat sense 
publicitat prèvia quan es tracti d'obres complementàries que no figurin en el projecte ni en el 
contracte, però que resulti necessari executar com a conseqüència de circumstàncies 
imprevistes  i la seva execució es confïi al contractista de l'obra principal, d'acord amb els 
preus que regeixen en el contracte primitiu o que, en el seu cas, fossin fixats 
contradictòriament. Aquesta contractació de les denominades obres complementàries al 
contractista de l'obra principal està subjecta a uns requisits; són els següents: 
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a)   que les obres no puguin separar-se tècnicament o econòmica del contracte primitiu sense 
causar inconvenients majors a l'Administració o que, encara que es puguin separar, siguin 
estrictament necessàries per a la seva execució. 

 
b)  que les obres complementàries a executar, definides en el corresponent projecte estiguin 

formades, almenys, en un 50 per 100 del pressupost, per unitats d'obra del contracte 
principal. 

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

primitiu del contracte. 
 

Les demés obres complementàries que no reuneixin els requisits anteriors hauran d'ésser 
objecte de contractació independent. 

 
Setè.- El règim jurídico-contractual aplicable, com veiem, no serà el mateix si es tracta 
d’obres accessòries o complementàries de si es tracta de modificacions -simples o per 
preus contradictoris- del contracte principal, ja que la naturalesa jurídica d'unes i altres, 
tampoc no és la mateixa. 

 
La utilització del mateix coeficient del 20 per 100 del preu del contracte per a la delimitació 
conceptual d'ambdues figures no ens ha d’induir a error: en la modificació implica un límit 
d’obligatorietat pel contractista (ex art. 149.e TRLCAP) mentre que en les obres accessòries 
és límit d’adjudicació al mateix contractista (ex art. 141.d.3 TRLCAP). 

 
Ambdues figures han estat delimitades per la doctrina i la jurisprudència de forma suficient 
com per poder afirmar que: 

 
a)   quan  ens  trobem  davant  d’un  supòsit  de  modificació  de  contracte  principal  –novació 

objectiva- al mateix no li són aplicables els límits del 141.d) TRLCAP i, a l'inrevés, els únics 
límits que subjecten el procediment negociat sense publicitat per a la contractació d'obres 
accessòries, són els previstos a l'article 141.d) TRLCAP. 

 
b)   la modificació es materialitza en un projecte reformat, això és, en una variació del projecte 

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

 
c)   les obres accessòries només s’admeten en el supòsit de circumstàncies imprevistes (ex art. 

141.d) TRLCAP) mentre que les modificacions del contracte són també possibles per 
necessitats noves (ex art. 101). Això evidencia que les obres complementàries no són fruit 
tant d'una necessitat, com de la conveniència o oportunitat. 

 
d)   les obres d'un modificat són internes al contracte i es fan necessàries per a l’execució de 

l’obra total, mentre que les obres accessòries són externes al contracte: la seva inexecució 
no menysté el resultat del  contracte primitiu. La característica del modificat, insistim, és la 
seva necessitat, front a la mera conveniència o oportunitat de les obres complementàries. 

 
e)   sense l’accessòria l’obra principal segueix essent completa, és a dir, útil al servei públic. El 

Consell d’Estat en dictamen 45.942 de 15.12.83 establí que en el modificat les unitats 
d’obra  nova  resulten  necessàries  per  a  la  finalitat  del  projecte  primitiu,  mentre  que 
l’execució d’obra complementària no, al consistir en mers afegits no essencials, per més 
que puguin resultar molt convenients. 
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f) les obres accessòries han d’ésser susceptibles d’utilització separada, a diferència de l’obra 
objecte  dels  modificats  (dictàmens  47.127,  de  29.11.84  i  48.034,  de  24.7.85).  En  el 
modificat l’obra no prevista convergeix com un tot amb la inicial, essent tècnicament 
impossible separar-la; mentre que l’obra accessòria, si bé és útil (convenient) i contribueix a 
perfeccionar l’obra principal, no influeix per tal que aquesta mantingui la seva autonomia 
tècnica i, per tant, ambdues són susceptibles d’execució independent (dictàmens 48.473, 
de 16.1.86 ; 424, de 2.4.92 i STS de 20.1.85). 

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

 
Vuitè.- En el present cas es tracta de validar per una banda, modificacions contractuals 
simples introduïdes directament per la direcció facultativa. La incidència sobre el preu del 
contracte no ultrapassa el 5,77 %, conforme acredita la direcció facultativa. Ens trobem, 
doncs, dins dels límits establerts per l’article 160.1 RLCAP que justifica la validació 
d’aquestes modificacions en seu de Certificat Final d’Obra. Per altra banda, es tracta de 
validar modificacions qualitatives o preus contradictoris que tenen una incidència sobre el 
preu del contracte de 6,73% i sobre els quals no existeix cap acta de preus contradictoris. 
No obstant, atès que es troben continguts a la certificació addicional 2a, la qual és signada 
com a prova de conformitat per part del contractista, s’entén que aquest hi dóna la seva 
conformitat. 

 
S’informa, doncs, sense perjudici de l’informe preceptiu d’Intervenció, favorablement el 
present acord.” 

 
Atès que en data 28 d’abril de 2004 s’ha produït la recepció de les esmentades obres 
per part de l’Ajuntament amb la signatura de la corresponent acta. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 
146 i concordants LCAP, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar les certificacions addicionals 1 i 2 per a la realització de l’obra 
“Urbanització de la Riera Sant Domènec”, inclosa dins del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya any 2001 i adjudicada a l’empresa INCUNART, SA, donada la justificació 
efectuada per la direcció facultativa en els seus informe de data 5 de març i 15 d’abril 
de 2004 amb el benentès que els presents preus contradictoris no són altra cosa que 
modificacions del contracte que, de conformitat amb els articles 101 i 59 LCAP, 
constitueixen una prerrogativa de l’Administració, si bé limitada als supòsits en què així 
ho requereixi l’interès públic i es deguin a necessitats noves o a causes imprevistes. 

 
SEGON.- Aprovar la vuitena certificació d’obres per a la urbanització de la riera Sant 
Domènec, de data 30 de març de 2004 i que puja un import de sis mil quatre-cents 
noranta euros amb quaranta-set cèntims (6.490,47 €). 

 
TERCER.- Ordenar el pagament de les certificacions amb càrrec a la partida 30-611- 
61007 del vigent pressupost ordinari per al 2004. 
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QUART.- Disposar la remissió de tota la documentació al departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya als efectes del seu cobrament. 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i  règim  jurídic  de  les  entitats locals, sotmet a  la  consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents. 

 
7.- APROVACIÓ PAGAMENTS DE LES BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR 2N. 
TRIMESTRE DEL CURS 2003-2004 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 3 de maig de 2004 ha rebut una 
transferència al número de compte del Banc de Sabadell de 5.837’76€ en concepte de 
beques de menjador del 2n. trimestre del curs 2003-2004 realitzada pel Consell 
Comarcal del Maresme. 

 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell 
Comarcal als escolars de Canet. 

 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació vigent, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Ensenyament, s’acorda 
per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Transferir els 5.837’76€ corresponents al 2n. trimestre del curs 2003-2004 
d’aquest ajut individual i que han estat  pagades pel Consell Comarcal en data 3 de 
maig de 2004, segons el detall següent: 

 
IES DOMÈNECH I MONTANER.....................................74,88 € 
COL·LEGI YGLESIAS....................................................1.640.84 € 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA................................375,84€ 
CEIP MISERICÒRDIA....................................................3.746,20 € 
T O T A L: 5.837’76 € 

 
8.- CANVI DE CIRCULACIÓ DELS CARRERS BORRÀS DE PALAU I VERGE DEL 
ROSER 

 
Vistes les sol·licituds de diferents veïns dels carrers Borràs de Palau i Verge del Roser, i 
en previsió d’una obra major que es realitzarà al c/ Borràs de Palau amb Ronda Sant 
Elm. 

 
Atès que amb motiu de l’obra i per motius de seguretat, per la manca de visibilitat que 
quedaria  a  la  sortida  del  carrer  Borràs  de  Palau  amb  la  Ronda  Sant  Elm,  de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, 
s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar el canvi de circulació dels carrer Borràs de Palau i Verge del Roser, 
quedant un únic sentit des de l’entrada al carrer Borràs de Palau per la Ronda Sant 
Elm i fins el carrer Quirze Planet. 

 
L’estacionament quedarà autoritzat de la següent forma: 

 
• Carrer Borràs de Palau: a l’esquerra segons el sentit de la marxa 
• Carrer Verge del Roser, a la dreta segons el sentit de la marxa 

 
S’adjunta plànol amb totes les modificacions. 

 
9.- REORGANITZACIÓ DE CIRCULACIÓ AL TORRENT DELS LLEDONERS A LA 
ZONA COMPRESA ENTRE EL CARRER JOSEP MORA I EL CARRER VALL 

 
Vist que amb motiu de les obres de soterrament de la Riera Buscarons es va canviar el 
sentit de circulació del Torrent dels Lledoners. 

 
Atès que actualment les esmentades obres han finalitzat, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la reorganització de circulació al Torrent dels Lledoners a la zona 
compresa  entre  el  carrer  Josep  Mora  i  el  carrer  Vall,  essent  els  canvis  més 
significatius: 

 
• El carrer Sant Jaume quedarà restringida la circulació als usuaris dels guals. 

 
• El carrer Abell Baix quedarà tallat al trànsit 

 
S’adjunta plànol amb totes les modificacions. 

 
10.- 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 22.30 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel.lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas i Rius 
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