
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 26 DE JULIOL DE 2006 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

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

HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Antoni Isarn Flores 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Declaració de desert concurs instal.lació de calefacció central al centre 

escolar CEIP Misericòrdia 
5) Declaració de desert concurs substitució d’un mur al Cementiri Municipal 
6) Sol.licitud ajut Generalitat de Catalunya per a l’escolarització de nens i 

nenes de 0 a 3 anys. 
7) Serveis extraordinaris mes de juliol 



  

8) Atorgament subvencions convocatòria 1/2006 
9) Sol.licitud subvenció el.laboració mapa instal.lacions i equipaments 

esportius 
10) Nomenament membres Junta Centre d’Estudis Canetencs com a 

assessors i cronistes locals 
11) 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 19 
de juliol de 2006 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda 
per unanimitat la seva aprovació. 
 
2. APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen els 
números 6672 a 6739 ambdós inclosos,  de la relació núm. 25/06 del pressupost 
ordinari de la corporació, i  
 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per 
atendre les despeses.  
 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 
General de la Corporació pel 2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 25/06 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 32.967,02'- Eur. 
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3. APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 26 de juliol de 2006, per import de 54.527,20 
EUR, corresponent a la relació de factures núm. 2006/26 de  la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 2006, que fou aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de març de 2006. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 



  

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses  de data 26 de juliol de 2006, per import 
54.527,20 EUR. corresponent a la relació de factures núm. 2006/26 de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
4.- DECLARACIÓ DE DESERT DEL CONCURS PER A LA INSTAL.LACIÓ DE 
CALEFACCIÓ CENTRAL AL CENTRE ESCOLAR CEIP MISERICÒRDIA. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 560/2006, de data 23 de juny de 
2006, es va resoldre: 
 

PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les 
obres d’instal·lació a l’edifici del col·legi Ceip Mare de Déu de la Misericòrdia, ubicat a l’Av. 
Àngel Planet, s/n, d’una central de calor i calefacció central a les aules de preescolar. El tipus 
de licitació es fixa en 47.789,48 €, IVA inclòs. Simultàniament es convocarà concurs per 
tramitació urgent. 
 
SEGON.- Disposar que la validesa d’aquest acord queda supeditada a l’aprovació de la 
corresponent modificació de crèdit del pressupost ordinari per a l’exercici del 2006.  
 
TERCER.- El termini de presentació de proposicions serà de 13 dies naturals a partir de la 
inserció del corresponent anunci en el BOP. 
 
QUART.- Facultar l’Alcalde President per a la signatura de qualsevol document necessari per 
a la materialització dels anteriors acords. 

 
Atès que en el BOP núm. 154 de data 29 de juny de 2006, es va publicar la 
convocatòria del concurs per a la contractació de les obres d’instal·lació a l’edifici 
del col·legi Ceip Misericòrdia. D’una central de calor i calefacció central a les aules 
de preescolar. 
 
Atès que la Mesa de Contractació, en data 18 de juliol de 2006, va procedir a la 
valoració de les pliques presentades en el concurs, acordant declarar desert el 
concurs ja que l’única empresa licitadora, Canalizaciones Instalaciones y Servicios 
Auxiliares, SA, no havia acreditat disposar de la solvència tècnica necessària per 
prendre part en el concurs. 
  
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que estableix el 
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 de la Llei de contractes 
de les administracions públiques i la clàusula 8.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia 
d’educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Rebutjar la plica presentada per l’empresa Canalizaciones Instalaciones 
y Servicios Auxiliares, SA, en no acreditar la solvència tècnica exigida pel PCAP 
per poder participar en el concurs. 
 



  

SEGON.- Declarar desert el concurs convocat per a la contractació de les obres 
d’instal·lació a l’edifici del col·legi Ceip Mare de Déu de la Misericòrdia, ubicat a 
l’Av. Àngel Planet, s/n, d’una central de calor i calefacció central a les aules de 
preescolar, en base als motius exposats en el cos del present acord. 
 
TERCER.- Disposar el retorn a tots els licitadors de la garantia provisional de 
955,79 €, equivalent al 2% del pressupost establert com a base de licitació, 
dipositada a la Caixa de la Corporació. Així mateix, i pel que fa a la documentació 
que acompanya a les proposicions, serà retornada una vegada hagin 
transcorregut els terminis per a la interposició de recursos. 
 
QUART.- Notificar el present acord a tots els licitadors així com a la Tresoreria i 
Intervenció municipal. 
 
5.- DECLARACIÓ DE DESERT CONCURS SUBSTITUCIÓ D’UN MUR AL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de juny de 2006, va 
acordar: 

 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant 
concurs, per a l’execució de les obres de substitució d’un mur al cementiri municipal 
de conformitat amb el projecte redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, 
Xavier Espàrrech Fornaguera i aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars que haurà de regir la contractació de l’obra, essent el tipus de licitació de 
84.612,26 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen 
de l’anterior acord s’efectuarà amb càrrec a la partida núm. 90.511.63201. 
 
TERCER.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, 
o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i 
formalització del present acord. 

 
Atès que en el DOGC núm. 4659 de data 21 de juny de 2006, es va publicar la 
convocatòria del concurs per a la contractació de les obres de substitució d’un mur 
al cementiri municipal de Canet de Mar. 
 
Atès que el termini per a la presentació de les pliques finalitzava el dia 17 de juliol 
de 2006 sense que se n’hagi presentat cap. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que estableix el 
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 de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, de conformitat amb la proposta de la regdidoria 
d’obres, serveis i via pública, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Declarar desert el  concurs per a la contractació de les obres de substitució 
d’un mur al cementiri municipal de Canet de Mar. 



  

 
6.-SOLICITUD AJUT GENERALITAT DE CATALUNYA PER A 
L’ESCOLARITZACIÓ DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS. 
 
Atès que en data 18 de juliol de 2006 es va publicar al DOGC l’ordre 
EDU/355/2006, de 6 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre 
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts als ajuntament titulars de llars 
d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en 
situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2006-2007. 
 
Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que, entre 
d’altres, com a principis dels sistema educatiu, l’equitat, que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació, i que actuï com a element 
compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, 
d’una banda, i la cooperació i la col·laboració de les administracions educatives 
amb les corporacions locals en la planificació i la implementació de la política 
educativa, de l’altra. 
 
Atès que la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat 
assenyala que cada dia es fa més evident la necessitat de garantir els drets dels 
infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les 
noves realitats socials. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és titular d’una llar d’infants des del curs 
2003-2004. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia d’educació, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar els ajuts convocats per la Generalitat de Catalunya per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en situacions econòmiques 
desafavorides. 
 
SEGON.- Aprovar les bases reguladores que consten a l’annex 1 de l’ordre 
EDU/355/2006. 
 
TERCER.-  Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
7.- SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE JULIOL 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de  juny a 15 de juliol  de 2006. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 



  

Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris, així com serveis nocturns. 
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2006,  hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria de règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de disset mil seixanta-cinc euros amb 
seixanta-vuit cèntims (17.065,68 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el  15 de juny i el 15 de juliol de 2006. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents vint-i-quatre euros amb 
noranta-cinc cèntims (1.324,95 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant el mes de juny de 2006. 
  
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc-cents quaranta-quatre euros amb 
noranta-sis cèntims (544,96 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de juny de 2006. 
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents setze euros amb quaranta 
cèntims (316,40 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de juny de 2006.  
 
CINQUÈ.- .- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents trenta-vuit euros amb vint-
i-vuit cèntims (238,28 €) corresponent al complement de festivitat del personal de 
la Policia local que va prestar servei el dia 23 de juny de 2006, d’acord amb 
l’article 10 de l’acord sectorial per a la Policia local per a l’any 2006, aprovat pel 
Ple de l’ajuntament amb data 25 de maig de 2006. 
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents vuitanta euros (480,00 €) 
corresponent a les assistències a judicis dels agents de la Policia local, durant el 
mes de juny de 2006, d’acord amb l’article 5 de l’acord sectorial per a la Policia 
local per a l’any 2006, aprovat pel Ple de l’ajuntament amb data 25 de maig de 
2006. 
 



  

SETÈ.- Remunerar fins a la quantitat de seixanta-un euros amb cinquanta-quatre 
cèntims (61,54 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Brigada d’Obres i Serveis durant el mes de juny de 2006 
 
VUITÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2006. 
 
8.- ATORGAMENT SUBVENCIONS CONVOCATÒRIA 1/2006 
 
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’ordenança reguladora de la concessió 
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a l’atorgament de subvencions per part d’aquest 
ajuntament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2006 va aprovar la 
convocatòria 1/2005, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 
2006, establint els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a 
atorgar, en funció de les finalitats.  
 
Atès que en el mateix acord s’establia el termini de presentació de sol·licituds, que 
finia el dia 31 de maig d’enguany. 
 
Vist l’informe emès pel consell regulador en data 30 de juny de 2005, que es 
transcriu a continuació,  en el que s’atorga una puntuació a cada entitat 
peticionària (resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les 
subvencions), així com el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual 
cosa s’obté l’import de subvenció a atorgar a cada entitat 
           
  1 2 3 4 5 6 7 Total Valor/  Subvenció  
nom entitat 30p 20p 15p 10p 10p 10p 5p   punt   
                      

                      

Entitats de Comerç                     

                      

Unió de botiguers i comerciants  30 20 15 10 10 10 5 100 90      9.000,00    

                0                   -      

Entitats d'Educació               0                   -      

                0                   -      

AMPA CEIP Misericòrdia 15 5 5 4,4 4,5 4,5   38,4 178,6      6.858,24    

AMPA col.legi Santa Rosa Lima 2 1 1 0,5 0,5     5 178,6         893,00    

Junta Rectora col.legi Yglesias 2 1 1 0,5 0,5     5 178,6         893,00    

AMPA IES Domènech i Montaner 2 1 1 1,1 0,5     5,6 178,6      1.000,16    

AMPA Palauet 5 2 3 2 1 1   14 178,6      2.500,40    

Col.legi Yglesias 1 1 0,5 0,5 0,35     3,35 178,6         598,31    

Col.legi Santa Rosa Lima 1 1 0,5 0,5 0,35     3,35 178,6         598,31    



  

CEIP Misericòrdia 3 2,5 1 4 2 1,5   14 178,6      2.500,40    

IES Domènech i Montaner 4 2 2 2 1,2     11,2 178,6      2.000,32    

                      

Entitats de Serveis Socials                     

                      

Conferències de Sant Vicenç de Paüls 1,25 1,15 1 1 1     5,4 222,4      1.200,96    

Junta local lluita contra el càncer 2   0,75 1 0,25     4 222,4         889,60    

Associació Terra i Cel 8   6 4,25 4 2   24,25 222,4      5.393,20    

Fundació Privada MARPI 2,5   1,1 1,5 1,5 1,5   8,1 222,4      1.801,44    

Associació Gent Gran "L'Esplai" 6   2 1,5 0,5 0,75   10,75 222,4      2.390,80    

Associació de dones "Sàlvia" 6   2 1,5 0,5 0,75   10,75 222,4      2.390,80    

GEA XXI 5 3 4,75 4 2 3   21,75 222,4      4.837,20    

Fundació Maresme 5 3 2 2 2,2 2   16,2 222,4      3.602,88    

Fons Català de Cooperació 3       0,4 2   5,4 222,4      1.200,96    

Fundació Lar 1   1 0,2     0,5 2,7 222,4         600,48    

                      

Entitats de Sanitat                     

                      

Amics dels malalts 10 5 2 2 2 2   23 39         897,00    

Creu Roja 25 10 13,5 9,5 9,5 9,5   77 39      3.003,00    

                      

Entitats de Cultura                     

                      

ARTENAC 1,25   2 1 1 0,5   5,75 104,45         600,59    

Amics de la Sardana 6   2 1 1,5 1   11,5 104,45      1.201,18    

Centre d'Estudis Canetencs 4,5   2,05 1 1 1   9,55 104,45         997,50    

Orfeó Misericòrdia 15   2 1 1,6 0,5   20,1 104,45      2.099,45    

Associació Cultural Plataforma Odeón 6 3 3 2,25 2 2,9   19,15 104,45      2.000,22    

Associació Cultural Sis hores 3   2 1 1 0,57 2 9,57 104,45         999,59    

Plataforma per la Llengua 1       0,15     1,15 104,45         120,12    

Amics del Ball 8   3 3 3,14 2   19,14 104,45      1.999,17    

Amics de la Bressola 1   1,01   0     2,01 104,45         209,94    

Ommium Cultural 0,5       0,03   0,05 0,575 104,45           60,06    

Cercle defensa i difusió  1         0,45   1,45 104,45         151,45    

                      

Entitats de Medi Ambient                     

                      

Fot-li Castanya (ACPO) 28 5 14 8 8 7   70 30      2.100,00    

ADF 10   5 5 5 5   30 30         900,00    

                      

Entitats de Joventut                     

                      

ADAK 9 1 5 3 2,25 2   22,25 36         801,00    

Casal d'Estiu               0    *  

Esplai Strankis               0    *  

Bitxos               0    *  



  

Colònies Casal d'Estiu               0    *  

Els 9's Joves                    *  
                      
Entitats de Festes                     
                      
Comissió Cavalcada Reis 30 20 15 10 10 10 5 100 21      2.100,00    
                      
Entitats d'Esports                     

                      

Associació Mar i Vent 1   0,99         1,99 453,55         902,56    

Canet Futbol Club 5 1 2 2,95 1,57 2,05   14,57 453,55      6.608,22    

Canet Futbol Sala 6 1 3 2,25 2,5 2,5   17,25 453,55      7.823,74    

Club Atletisme Canet 2 1 1 2 2,45 1,5   9,95 453,55      4.512,82    

Club Bàsquet Canet 5 1 2 2 2,08 2,5   14,58 453,55      6.612,76    

Club Billar Canet 0,75 0,5 0,5 0,5 0,42 0,64   3,31 453,55      1.501,25    

Club Botxes Canet 1 0,25 0,5 0,5 0,8 0,6   3,65 453,55      1.655,46    

Club Ciclista Canet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,32     2,32 453,55      1.052,24    

Club Escacs Canet 1 0,5 0,5 0,5 0,48     2,98 453,55      1.351,58    

Club Hoquei Canet 1   0,9 0,1       2 453,55         907,10    

Club Patinatge Canet 1,5 0,85 0,5 0,6 0,5 0,25   4,2 453,55      1.904,91    

Club Petanca Canet 0,85 0,25 0,5 0,6 0,25     2,45 453,55      1.111,20    

Club Petanca Maresme 0,75   0,25 0,32       1,32 453,55         598,69    

Club Tennis Canet 1971 0,75   0,25 0,32       1,32 453,55         598,69    

Club Tennis Taula Canet 1,5 0,5 0,25 0,5 0,65 0,25   3,65 453,55      1.655,46    

Clut Tir al Plat 0,25   0,1 0,2 0,1     0,65 453,55         294,81    

Club Twirling Canet 1,5 0,03 0,5 0,79 0,65 0,5   3,97 453,55      1.800,59    

Club Vela Canet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,32     2,32 453,55      1.052,24    

Club Excursionista Canet 0,26   0,15 0,21 0,25     0,87 453,55         394,59    

Societat Colombòfila 0,85 0,25 0,5 0,5 0,35     2,45 453,55      1.111,20    

Societat de Pesca "La Daurada" 0,75   0,25 0,32       1,32 453,55         598,69    

AAVV 11 de Setembre (torneig 3x3) 0,5   0,25 0,1 0,14     0,99 453,55         449,01    

Associació Esportiva Veterans Canet 0,5   0,25 0,1 0,14     0,99 453,55         449,01    

1a Cursa Orientació vila de Canet 0,5   0,2 0,1 0,08     0,88 453,55         399,12    
           
* Els 3.200,00 € restants consignats a la partida de joventut, es distribuiran en funció dels participants en les 
activitats de l’any de 2006.  
 
Quan les quantitats màximes atorgades ultrapassin les consignacions 
pressupostades, les subvencions  s’entendran  simplement proposades en els 
termes de l’acta del consell regulador i no concedides, així com tampoc no 
autoritzades ni disposades les despeses, acords l’adopció dels quals es posposa 
fins a la corresponent habilitació pressupostària i a l’existència material de crèdit 
pressupostari suficient. Els criteris que aquest consell regulador utilitza per la 
distribució de les subvencions en matèria de serveis socials seran els següents: 
 
Entitats de Participació 
Ciutadana                     

                      



  

AV Avinguda Maresme 16   8,5 4 4,25 3   35,75 67,21      2.402,76    

AV Pl. 11 de setembre 8   2,5 1 1 1   13,5 67,21         907,34    

Amics de Cadillac 8   2,5 2 1,5 1,5   15,5 67,21      1.041,76    

Associació de Gent Grant l'Esplai 15   7 4 4 1,25   31,25 67,21      2.100,31    

AV PL. Pau Casals  3       0,5   1 4,5 67,21         302,45    

                      
 
Atès que segons l’article 4 de la convocatòria i el 14.4, l’òrgan competent per 
atorgar les subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la 
proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Atorgar les quantitats que s’esmenten a  les entitats que es relacionen, 
d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2005, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, 
artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg: 
 

NOM ENTITAT 
 

IMPORT 

 
 

 

Entitats de comerç 
 

 

Unió Botiguers i Comerciants  9.000,00 € 
  

Entitats d’ensenyament 
 

 

AMPA CEIP MISERICORDIA 6.860,00 €  
AMPA Col·legi Sta. Rosa de Lima 900,00 € 
Junta Rectora Col.legi Yglesias 900,00 € 
AMPA IES Lluís Domènech Montaner 1.000,00 € 
AMPA Palauet 2.500,00 € 
Col.legi Yglesias 600,00 € 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 600,00 € 
CEIP Misericòrdia 2.500,00 € 
IES Lluis Domènech i Montaner 2.000,00 € 
  

Entitats de Serveis Socials i Sanitat 
 

 

Amics dels malalts 900,00 € 
Creu Roja 3.000,00 € 
  
Conferències Sant Vicenç de Paüls 1.200,00 € 
Junta Local lluita contra el Càncer 900,00 € 
Associació Terra i Cel 5.400,00 € 
Fundació Privada MARPI 1.800,00 € 
Associació Gent Gran “L’esplai” 2.400,00 € 
Associació de dones Sàlvia 2.400,00 € 
Fundació Maresme 3.600,00 € 
Ajuts al 3r. Món 1.200,00 € 
Gea XXI 4.840,00 € 
Fundació LAR 600,00 € 



  

Entitats de Participació Ciutadana 
 

 

AAVV Avinguda Maresme  
AAVV 11 de Setembre  
AAVV Plaça Pau Casals   
Amics de Cadillac  
Associació de Gent Gran l’Esplai  
  

Entitats de Cultura 
 

 

ARTENAC 600,00 € 
Amics de la Sardana 1.200,00 € 
Centre d’Estudis Canetencs 1.000,00 € 
Orfeó Misericòrdia 2.100,00 €  
Associació Cultural Plataforma Odeón 2.000,00 € 
Associació Cultural Sis Hores 1.000,00 € 
Plataforma per la llengua 120,00 € 
Amics del Ball 2.000,00 € 
Amics de la Bressola 210,00 € 
Omnium Cultural 60,00 € 
Cercle defensa i difusió 150,00 € 
  

Entitats de Medi Ambient 
 

 

Fot-li Castanya (ACPO) 2.100,00€ 
ADF 900,00 € 
  

Entitats de Joventut 
 

 

ADAK 800,00 € 
Casal d’Estiu * 
Colònies casal d’estiu  * 
Esplai Strankis * 
Bitxos * 
Els 9’s joves * 
  

Entitats de  Festes 
 

 

Comissió Cavalcada Reis 2.100,00 € 
  

Entitats d’Esports 
 

 

Associació Mar i Vent 901,52 € 
Canet Futbol Club 6.611,13 € 
Canet Futbol Sala 7.813,16 € 
Club Atletisme Canet 4.507,59 € 
Club Bàsquet Canet 6.611,13 € 
Club Billar Canet 1.502,53 € 
Club Botxes Canet 1.652,78 € 
Club Ciclista Canet 1051,77 € 
Club Escacs Canet 1.35228 € 
Club Hoquei Canet 901,52 € 



  

Club Patinatge Canet 1.923,24 € 
Club Petanca Canet 1.111,87 € 
Club Petanca Maresme 601,01 € 
Club Tennis Canet 1971 601,01 € 
Club Tennis Taula Canet 1.652,78 € 
Clut Tir al Plat 300,51 € 
Club Twirling Canet 1.803,04 € 
Club Vela Canet 1.051,77 € 
Club Excursionista Canet 390,66 € 
Societat Colombòfila 1.111,87 € 
Societat de Pesca "La Daurada" 601,01 € 
AAVV 11 de Setembre (torneig 3x3) 450,76 € 
Associació Esportiva Veterans Canet 450,76 € 
1a Cursa d’Orientació Vila de Canet 400,00 € 

 
* Els 3.200,00€ restants consignats a la partida de joventut, es distribuiran en funció dels 
participants a les activitats de l’any 2006. 
 
SEGON.- Concedir a les entitats beneficiàries un termini de cinc dies a partir de la 
notificació de l’atorgament de la subvenció, per tal que comuniquin la seva 
acceptació i acreditin estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social, si és el cas.  
 
TERCER.- Autoritzar les despeses generades amb càrrec a les partides del 
pressupost de l’any 2006, que es detallen, d’acord amb les operacions de retenció 
de crèdits assenyalades  
 

Àrea    Partida pressupostària Retenció Crèdit núm.  
  
Serveis socials   48000-313-80   6722 
Sanitat    48000-413-80   6721 
Cultura    48901-451-40   6738 
Cultura    48902-451-40   6717 
Cultura    22607-451-40   6737 
Educació i infància   48905-422-50   6728 
Joventut    48900-451-90   6736 
Medi ambient   48908-442-50   6718 
Promoció Econòmica   48909-622-60   6731 
Esports    48907-452-70   6716 

 
9.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ EL.LABORACIÓ MAPA INSTAL.LACIONS I 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
Vista la resolució PRE/2113/2006, DE 14 DE JUNY, per la qual s’aproven les 
bases per a la concessió de subvencions per a la redacció de mapes 
d’instal·lacions i equipaments esportius dels municipis de Catalunya per al període 
2006-2007. 
  
Vista la resolució PRE/2200/2006, de 28 de juny, per la qual es convoca concurs 
públic per a la concessió de subvencions per a la redacció de mapes de les 
instal·lacions i equipaments esportius dels municipis de Catalunya per al període 
2006-2007. 



  

 
Atès que, d’acord amb l’article 3.2.n) del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, un dels principis rectors de la 
política esportiva de la Generalitat de Catalunya és el de planificar i programar una 
xarxa equilibrada d’instal·lacions esportives amb els equipaments necessaris arreu 
del territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena d’iniciatives, per 
aconseguir una utilització òptima de les instal·lacions, els equipaments i els 
materials destinats a la pràctica esportiva. 
 
Atès el Decret 95/2005, de 31 de maig , pel qual s’aprova el Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
 
Atès que l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Canet de Mar, té fixat com a un dels 
principals objectius, que el nostre municipi pugui disposar d’unes instal·lacions 
esportives amb les millors condicions possibles, per la qual cosa és indispensable 
conèixer les condicions d’ús i les necessitats concretes de condicionament de les 
instal·lacions existents així com les característiques  d’emplaçament, mides, estat 
de conservació, etc.  
 
Atès que el pressupost estimat per a la redacció del mapa d’instal.lacions i 
equipaments esportius de Canet de Mar és de CATORZE MIL  14.000,00 €. 
  
Atès que el padró d’habitants a 31 de desembre de 2005 a Canet de Mar era de 
12.858 habitants 
 
Atès que segons l’article 9.1 l’import de les subvencions a atorgar és la suma del 
trams 1r i 2n. aplicat als habitants del municipi que consten en el padró de l’any 
2005, per la qual cosa la despesa seria subvencionable fins a 4.428,70 € 
 
Per tot l’exposat i de conformitat amb la proposta de la regidoria d’esports, 
s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Sol·licitar una subvenció de QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT 
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (4.428,70 €), corresponents a l’import 
subvencionable segons la població del municipi de Canet de Mar a 31 de 
desembre de 2005, per a la redacció del mapa d’instal·lacions i equipaments 
esportius de Canet de Mar, al Consell Català de l’Esport, a l’empara  la resolució 
PRE/2200/2006, de 28 de juny, per la qual es convoca concurs públic per a la 
concessió de subvencions per a la redacció de mapes de les instal·lacions i 
equipaments esportius dels municipis de Catalunya per al període 2006-2007. 
 
10.- NOMENAMENT MEMBRES JUNTA CENTRE D’ESTUDIS CANETENCS 
COM A ASSESSORS I CRONISTES LOCALS. 
 
L’associació Centre d’Estudis Canetencs (en endavant  ACEC) és una entitat la 
finalitat de la qual és impulsar la catalogació i legalització dels edificis, elements 
arquitectònics i mobiliari urbà susceptibles de ser inventariats i degudament 
preservats, així com de recollir i concentrar tota la documentació escrita que tingui 
interès històric local, entenent com a tal, documentacions públiques i privades que, 



  

per la seva singularitat, antiguitat i rellevància, siguin dignes de ser conservades 
fins que no es disposi d’un Arxiu Històric Municipal i divulgar i donar a conèixer tot 
aquest patrimoni. 
 
Atès que de la documentació presentada per l’entitat se’n desprèn que són 
membres de la Junta els senyors Joan Rius Planas, Joan Ballart Clos, Antoni 
Cruanyes Becana, Francesc Verdura Campeny, Carles Sainz Xiqués i Xavier Mas 
Gibert 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol.licitat a l’ACEC assessorament 
sistemàtic per afers relacionats, entre d’altres, amb la denominació de carrers o la 
catalogació del patrimoni, per la qual cosa es considera necessari i convenient 
nomenar-los assessors en història i patrimoni municipal i cronistes oficials, per 
això, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura i 
comunicació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Nomenar els senyors Joan Rius Planas, Joan Ballart Clos, Antoni 
Cruanyes Becana, Francesc Verdura Campeny, Carles Sainz Xiqués i Xavier Mas 
Gibert, en tant que membres de la junta directiva de  l’ACEC,  assessors oficials 
en història i patrimoni i cronistes oficials de Canet de Mar, mentre es mantinguin 
en el càrrec. 
 
SEGON.- La revisió dels nomenaments es farà anualment d’ofici per part de 
l’Ajuntament, en la tramitació de la convocatòria de subvencions, en què trametran 
el llistat dels membres de la junta, tal com estipula l’Ordenança Municipal 
l’ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg. 
 
11.- 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 Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
 
 
 
 


