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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
3 DE NOVEMBRE 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: 21.30 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 majors 
3)  Acceptació de la subvenció del PUOSC 
4)  Acceptació de la subvenció del FEDER 
5)  Aprovació relació de despeses 
6)  Aprovació retenció de crèdits 
7)  Aprovació d’un aval bancari a favor de Coia i Associats, SL 
8)  Atorgament d’una subvenció a la Unió de Botiguers per a la col·laboració a la 

campanya Canet Pas a Pas 
9)  Atorgament d’una subvenció a l’Escola de Música 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 20 
d’octubre 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 
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d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 

 
2.1.-  ATORGAMENT  LLICÈNCIA  D’OBRES  AL  SENYOR  JAR PER A LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE CARRER FRAGATA HERNAN CORTES, XX 

 
Vista la instància presentada pel senyor JAR, amb la qual sol.licita llicència d’obres per 
a la reforma i ampliació habitatge carrer Fragata Hernan Cortés número XX. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 26 d’octubre de 2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Examinat el projecte que acompanya la sol·licitud de referència i consultades les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment 
de la normativa: 

 
CONCEPTE                                                                      NORMES                      PROJECTE 

 
ÚS  RESIDENCIAL 

UNIFAMILIAR, 
EQUIPAMENTS I 

GARATGE 
PARTICULAR . 
COMERCIAL O 
SERVEIS (<180 

M2) 

Unifamiliar 

FRONT MÍNIM 
DE PARCEL·LA 

15 m 16.00 m 

ARM 7.50 m PB+1PP < 7.50 m 
ARM 
EDIFICACIÓ 
AUXILIAR 
PARCEL·LA 
MÍNIMA 
OCUPACIÓ 
PRINCIPAL 

 
OCUPACIÓ 
SECUNDÀRIA 

 
EDIFICABILITA 
T NETA 

 
SEPARACIÓ A 
CARRER 
SEPARACIÓ A 
LLINDARS 
TANCA A 
CARRER 
TANCA A 
LLINDARS 

 
 
 
 
 
0.30x 
56,0 
0 
0.05x 
456, 
00 
0.50x 
456, 
00 

3.00 m PB - 
 
 

400 m² 456,00 m² 
 
136,80 m² 99,70 m² 
 
 

22.80 m² - 
 
 
228,00 m² 223,15 m² 
 
 

6 m 6 m 
 

3 m 3 m 
 
0.80+1.20 Ull! 
 
0.80+1.20 Ull! 

% COBERTA 30% 30% 
TEULA ÀRAB  sí 
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EVACUACIÓ 
D’AIGÜES 
PLUVIALS 
MURS EN 
REOMPLERT 

existent 
 
 
H=3.70 existents 

 
MURS EN 
EXCAVACIÓ 

H=2.20 existents 

 
DECRET si 
HABITABILITAT 
PROJECTE si 
BÀSIC/EXECUT 
IU 
ESTUDI DE si 
SEGURETAT 

 
En conseqüència s'informa favorablement la sol·licitud de llicència d'obres, condicionada a: 

 
- Complir l’art. 21.9. “Paràmetres relatius a la forma de l’espai públic” de les NNSS que diu: “els 
tancaments podran ser opacs fins una alçada de 0,80m i calats o vegetals fins un màxim de 
2m totals, mesurats des de la rasant del carrer”. En cas d’existir un mur superior als 0,80m 
d’alçada, la part calada o vegetal que s’incorpori, junt amb el mur, no haurà de superar els 2m 
totals”. 

Vist l’informe favorable del Secretari de la Corporació de data 29 d’octubre 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, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JAR per a la reforma i ampliació 
habitatge del carrer Fragata Hernan Cortés número XX, d’acord al projecte de 
l’arquitecta Roser 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 a l’arquitecta municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de quatre mil tres-cents vuitanta-nou euros amb setanta-sis cèntims 
(4.389,76 €); per taxes urbanístiques, la quantitat de cinc-cents vuitanta-un euros amb 
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quaranta-un  cèntims  (581,41  €),  i  en  concepte  de  garantia  per  respondre  dels 
possibles danys en els béns municipals, la quantitat de dos mil vuit-cents trenta-dos 
euros amb deu cèntims (2.832,10 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de 
l’obtenció de llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe tècnic la llicència d’obres resta condicionada 
a: 

 
- Complir l’art. 21.9. “Paràmetres relatius a la forma de l’espai públic” de 

les NNSS que diu: “els tancaments podran ser opacs fins una alçada 
de 0,80m i calats o vegetals fins un màxim de 2m totals, mesurats des 
de la rasant del carrer”. En cas d’existir un mur superior als 0,80m 
d’alçada, la part calada o vegetal que s’incorpori, junt amb el mur, no 
haurà de superar els 2m totals. 

 
2.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL OBRA VISTA SA 
PER A L’ENDERROCAMENT FINCA UBICADA AL CARRER JOSEP MORA 
NÚMERO XX 

 
Vista la instància presentada per la mencantil Obra Vista S.A., amb la qual sol.licita 
llicència d’obres per a l’enderrocament edifici ubicat al carrer Josep Mora número XX. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 6 d’octubre de 2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència, es constata 
que les obres proposades consisteixen en fer l’enderroc de l’edifici situat al C/ Josep Mora, XX. 

 
Consultades  les  Normes  Subsidiàries  de  planejament  vigent  es  constata  que  la  finca 
esmentada es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 
“carrers de cases alineades”, subzona 1a “carrers tradicionals” 

 
Les obres s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, ara bé, per tal de 
completar l’expedient, caldria presentar el següent escrit: 

 
- Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les 

obres s’executaran per una empresa constructora competent i que al front 
d’elles,  a  més  de  la  direcció  facultativa,  hi  haurà  un  tècnic  titulat  que 
assumeixi expressament la funció de cuidar la correcta execució dels treballs, 
d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció 
facultativa.” 

 
Vist l’escrit presentat per Obra Vista S.A. acompanyant la documentació demanada 
per la tècnica municipal. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta-tècnica municipal de data 20 d’octubre d’enguany, el 
contingut del qual és: 
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“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de l’escrit que mancava 
per  a  completar  l’expedient  d’obres  d’enderroc  d’acord  amb  el  darrer  informe  emès  pels 
Serveis Tècnics municipals, per tant, donat que les obres proposades s’ajusten a les previsions 
de les Normes Subsidiàries, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència.” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 29 d’octubre 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, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Obra Vista S.A. per a 
l’enderrocament edifici entre mitgeres al carrer Josep Mora número XX, d’acord al 
projecte de l’arquitecte tècnic Oriol Homar Colom, 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 a 
l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de tres-cents setanta-dos euros amb trenta-quatre cèntims (372,34 €); 
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 béns 
municipals la quantitat de dos-cents quaranta euros amb vint-i-tres cèntims (240,23€). 
Aquesta garantia es retornarà acabades les obres d’enderrocament i previ informe 
dels serveis tècnics municipals. 

 
2.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR JSC PER A LA 
SUBSTITUCIÓ PART SOSTRE DE L’EDIFICI UBICAT A LA RIERA GAVARRA 
NÚMERO XX 

 
Vista la instància presentada pel senyor RS en representació del senyor JSC, amb 
la qual sol·licita llicència d’obres per a la substitució part sostre de l’edifici ubicat a la 
riera Gavarra número XX. 
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Vist l’informe emès per l’arquitecta de data 29 d’octubre de 2004, el contingut del qual 
és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents es verifica que el projecte ACOMPLEIX les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents. En conseqüència s'informa favorablement la sol·licitud de llicència d'obres”. 

Vist l’informe favorable del Secretari de la Corporació de data 29 d’octubre 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, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JSC per a la substitució de part del 
sostre de l’edifici ubicat a la Riera Gavarra número XX, d’acord al projecte de 
l’arquitecte-tècnic Salvador Graupera, 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 a l’arquitecta 
municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de cent vint-i-un euros (121,00 €); 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 setanta vuit 
euros (78,00 €). Aquesta garantia es retornarà acabades les obres i previ informe dels 
tècnics municipals. 

 
3.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 
ANY 2004, OBRA URBANITZACIÓ RIERA BUSCARONS 

 
Atesa la convocatòria del Departament de governació i relacions institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2004-2007. 

 
Atès que la Comissió de Govern en sessió de data 9 d’octubre de 2003, va prendre 
entre d’altres, l’acord següent: 
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“UNIC.- Sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals dins a la 
convocatòria del Pla Ünic d’Obres i Serveis de Catalunya, 2004-2007, una subvenció 
per les obres d’urbanització de la Riera Buscarons i Riera Gavarra i dins dels següents 
terminis: 

 
ANY 2004.- Urbanització de la Riera Buscarons 
Pressupost de l’obra: 543.493,79 € 
Subvenció demanada: 200.000,00 € 

 
ANY 2005.- Urbanització de la Riera Gavarra 
Pressupost de l’obra: 928.683,54 € 
Subvenció demanada: 300.000,00 €” 

 
Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant edicte de data 14 de juny de 2004, va posar a informació 
pública l’aprovació inicial de la planificació quadriennal del Pla Unic d’Obres i serveis 
de Catalunya, 2004-2007, concedint a Canet de Mar les següents subvencions: 

 
Any 2004-Urbanització riera Buscarons- 200.000,00 € 
Any 2006-Urbanització riera Gavarra- 300.000,00 € 

 
Atès que el Conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya per decret número 2510/2004 de data 10 de setembre de 2004, i publicat 
en el DOGC número 4225 de 23 de setembre de 2004 va aprovar la planificació 
quadriennal del PUOSC de l’any 2004. 

 
Vista la comunicació presentada per la Direcció dels Serveis Territorials a Barcelona 
de la inclusió de l’obra de la riera Buscarons per l’any 2004 i de la documentació que 
cal tramitar per a la seva execució, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Departament de Governació i 
Administracions Públiques, dins de la convocatòria del Pla Unic d’Obres i Serveis de 
Catalunya de l’any 2004 per a la següent obra: 

 
URBANITZACIÓ RIERA BUSCARONS, programa general número 2004/324, amb un 
import de 200.000,00 €. 

 
4.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL FEDER 

 
Atès que mitjançant l’Ordre GRI/344/2003, de 30 de juliol, publicada al DOGC núm. 
3941  de  data  6  d’agost  de  2003,  el  Departament  de  Governació  i  relacions 
institucionals de la Generalitat de Catalunya, establia el procediment per a la selecció 
de les actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel Fons europeu de 
desenvolupament regional (FEDER), per incorporar-les a les mesures específiques 
dels ens locals per a les anualitats 2004, 2005 i 2006 del DOCUP, així com la gestió 
específica d’aquest cofinançament. 

 
Atès que mitjançant Decret núm. 289 de data 7 de novembre de 2003, es va resoldre 
sol·licitar  una  subvenció  de  234.246,89  €  a  l’Administració  de  la  Generalitat  de 
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Catalunya perquè s’inclogui en el respectiu programa operatiu del Fons europeu de 
desenvolupament regional, Feder, delperíode 2004-2005, l’actuació anomenada 
“urbanització de la riera Buscarons”, essent el pressupost de l’actuació de 543.493,79 
€. 

 
Atès en data 2 d’agost de 2004, el director general d’Administració Local ha dictat 
resolució d’incorporació al Document únic de programació per a la zona Objectiu 2 de 
Catalunya de l’actuació anomenada “urbanització de la riera Buscarons”, amb una 
assignació de cofinançament Feder de 100.000 €, respecte a una despesa elegible de 
200.000 €. 

 
És per tot això que, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.-   Acceptar l’assignació de cofinançament Feder de 100.000 €, respecte 
d’una despesa elegible de 200.000 €, per a l’actuació anomenada “urbanització de la 
riera Buscarons”, atorgada per la resolució del director general d’Administració Local 
de data 2 d’agost de 2004. 

 
SEGON.-  Facultar al senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els documents 
necessaris per al compliment del present acord. 

 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses de data 3 de novembre de 2004, per import de 58.917,63 
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 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 3 de novembre de 2004, per import 
de 58.917,63 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

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

 
6.- APROVACIÓ DE RETENCIÓ DE CRÈDITS 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 
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7.- APROVACIÓ D’UN AVAL BANCARI A FAVOR DE COIA I ASSOCIATS SL 
 

Atesa la sol·licitud feta per part del l’empresa adjudicatària del servei municipal de 
l’Escola Bressol de Canet de Mar, Coia i Assoaciats SL, NIF: XXXXXXX, d’atorgament 
d’un aval bancari per poder subscriure una pòlissa de crèdit al seu favor davant 
l’entitat Caixa d’Estalvis Laietana per atendre necessitats transitòries de tresoreria 
respecte de la subvenció que atorga anyalment el Departament d’Ensenyament per les 
despeses de funcionament de l’escola. 

 
Atès el que disposa l’article 49 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals respecte de la possibilitat de 
concertar avals per part de les entitats locals. 

 
Atès que segons determina l’apartat primer de l’article 53 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals és 
necessària l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya en el cas que hi hagi estalvi net negatiu, tal com és en aquest cas segons la 
darrera liquidació aprovada de l’any 2003. 

 
Vistos els informes del secretari i de l’interventor, relatius a la procedència, les 
condicions i la legalitat de l’operació d’aval a concertar. 

 
Atès tot l’anterior, i dictaminat favorablement, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Atorgar a favor de l’empresa Coia i Associats SL, NIF: XXXXXXXX, un 
aval bancari per garantir la pòlissa a formalitzar amb l’entitat bancària Caixa d’Estalvis 
Laietana per un import de 120.000€. de durada  un any i un tipus d’interès nominal: 
4,10 anual. Aquest aval bancari no es formalitzarà fins a obtenir l’autorització del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

 
SEGON.- Facultar l’alcalde per a la formalització de l’aval bancari abans esmentat. 

 
 

8.- SUBVENCIÓ A LA UNIÓ DE BOTIGUERS PER LA COL·LABORACIÓ EN 
L’ÀLBUM CANET PAS A PAS 

 
Atès que la Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar ha participat activament 
en l’elaboració, la difusió i la cloenda de la campanya del segon àlbum de fotos i 
cromos de Canet, Canet pas a pas. Un viatge per la història dels nostres barris. 

 
Atès que hi ha hagut despeses econòmiques a l’hora de fer la recerca d’imatges 
fotogràfiques que representessin la història de la localitat, com ara contacte amb els 
particulars i les institucions que han cedit fotografies o l’escannejat i la digitalització de 
les imatges. 

 
La campanya ha unit, igual que es va aconseguir amb el primer àlbum l’any 2003, 
comerç, cultura i turisme. La resposta ha estat molt satisfactòria entre la població, ja 
que han acabat la col·lecció 970 persones i hi ha participat una vuitantena 
d’establiments de la localitat. 
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De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 

 
ÚNIC.- Atorgar a la Unió de Botiguers i Comerciants de Canet una subvenció de 600 
euros corresponent a les tasques dutes a terme pels seus membres en l’elaboració i la 
difusió del segon àlbum d’imatges de Canet, Canet pas a pas.  Un viatge per història 
dels nostres barris. 

 
9.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ EXTRA ESCOLA DE MÚSICA 

 
L’escola  de  música  “Canet  Pro-música”,  és  una  entitat  canetenca  dedicada    a 
ensenyar música i fomentar-la i difondre-la a Canet de Mar i als pobles de l’entorn. 

 
Atès que aquesta entitat organitza diferents activitats pedagògiques com concerts, 
moments musicals a les escoles, cicles de concerts, activitats especials per la Diada, 
concert de Nadal, monogràfics sobre l’arxiu municipal, que repercutiran directament en 
una  millora  en  l’atenció  que  donen  als  seus  usuaris  i  a  la  població  en  general 
contribuint a millorar l’oferta lúdica i cultural de la població en l’àmbit de la música. 

 
Atès que aquestes activitats extres els ocasionen unes despeses superiors a les 
inicialment pressupostades i fan necessari i convenient atorgar-los una subvenció 
extraordinària per fer-hi front. 

 
Atès que a la partida 50 422 48905 hi ha crèdit suficient per fer front a les despeses 
originades per aquest concepte, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia d’Educació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció, per import de 19.000,00 €, a l’escola 
de música “Canet Pro-Música” per fer front a les despeses extres que els ha ocasionat 
l’organització d’activitats inicialment no programades i que repercutiran directament en 
una  millora  en  l’atenció  que  donen  als  seus  usuaris  i  a  la  població  en  general 
contribuint a millorar l’oferta lúdica i cultural de la població en l’àmbit de la música. 

 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 50 422 48905 del vigent 
pressupost ordinari per a l’any 2004. 

 
TERCER.- Requerir a l’Escola de Música per tal que  justifiqui davant la intervenció 
municipal les despeses efectuades per aquest concepte, durant l’any 2004, mitjançant 
les factures i rebuts corresponent. 
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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 21.30 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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