
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE MARÇ 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:  hores 
Hora que acaba: 21:45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

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

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

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

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari 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) Aprovació conveni amb ACESA i l’Ajuntament de Canet de Mar per la 

col·laboració a la col·lecció d’estudis i patrimoni 
5) Ratificació del decret d’alcaldia núm. 274/2007 
6) Acceptació ajuts Diputació de Barcelona en l’àmbit de suport a les 

Polítiques Locals d’Esports 
7) Acceptació subvenció a les corporacions locals titulars de llars d’infants, 

per al curs 06-07 



 
 

 

8) Aprovació ajuts pel curs de monitors i monitores de lleure 
9) 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 14 
de març 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 
 
Vistes les relacions de despeses  de data 21 de març de 2007, per import de 
205.347,21 €, 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 la l’alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures núm F/2007/9 de data 21 de març de 
2007, per import 158.078,37  €. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.-  Aprovar la relació de factures F/2007/3 de data 21 de març de 2007 de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet, per import de 495,32 € 
 
TERCER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit de data 21 de març de 2007 
per import de 46.773,52 €. 
 
QUART.- 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 A LA MERCANTIL GRUP PROMO 
IMMOBILIARI CATALONIA S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE SIS HABITATGES I APARCAMENT AL 
CARRER SANTIAGO RUSIÑOL NÚMERO 20. 
  



 
 

 

 Vista la instància presentada per la mercantil Grup Promo Immobiliari Catalonia 
S.L. en nom i representació d’ella mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres 
per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de sis habitatges i sis 
places aparcament al solar ubicat al carrer Santiago Rusiñol número 20. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 12 de setembre de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el Projecte Bàsic pel qual es sol·licita llicència d’obres majors i consultades les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es constata que per tal d’informar 
favorablement la sol·licitud, s’haurà d’incloure documentació complementària modificant els 
punts següents: 
 
 El forjat que suporta el paviment de la planta sotacoberta no podrà estar a més d’1,40 m 
per sota dels plans de coberta en tot el perímetre dels cossos que componguin l’edifici. 
(art.21.6.2 NNSS). 
 L’alçada de divisòries entre veïns seran opaques fins una alçada de 1,80 m i quan 
delimitin espais no edificats corresponents a parcel·les contigües o la separació entre elles i 
els vials, podran ser opacs fins una alçada de 0,80m i calats o vegetals fins un màxim de 2 m 
totals. (art. 21.9 NNSS). 
 Els cossos sortints se separaran de l’eix de la propietat veïna tant com volin i com a 
mínim 0,60m (art. 21.8 NNSS). 
 En el cas de cobertes inclinades, aquestes construccions tindran un màxim de dues 
façanes sempre paral·leles a la façana de l’edificació. 
 S’haurà de justificar la ventilació mecànica de les cambres higièniques. 
 
D’altra banda es recorda que cal tramitar la llicència ambiental de l’aparcament abans o en el 
mateix temps, que la relativa a la llicència d’obres i adaptar el projecte al que resulti del seu 
tràmit o en tot cas s’estarà en allò que disposa l’art. 23.9.3a i 23.9.4 de les NNSS 
(modificació DOGC 4508 de 11.11.2005), referent a les places d’aparcament. 
 
S’haurà d’aportar l’emplaçament de la finca en format digital, així com Projecte de 
Telecomunicacions i Projecte Executiu per a la seva aprovació pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, abans de l’inici de les obres. 
 
En conseqüència, s’informa desfavorablement a la sol·licitud de llicència d’obres mentre no 
s’aportin les rectificacions i modificacions requerides”. 

 
Atès que en data 12 de gener de 2007, el senyor David Fàfregas Colomer en nom 
i representació de la mercantil Grup Promo immobiliari Catalònia S.L.U. presenta 
les modificacions demanades pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 19 de gener de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinada la documentació aportada pel tècnic redactor, es constata que es tracta de 
documentació complementària i una modificació del Projecte Bàsic pel qual es va sol·licitar 
llicència d’obres majors. 
 
Concretament es presenten, quadre de superfícies modificat, nou P.E.M. de 178.281,04 € i 
plànols de Projecte Bàsic modificat (segons la següent relació): 
 
01. Emplaçament 
02. Plantes 
03. Alçats 
04. Seccions 



 
 

 

05. Secció C-C’ 
 
La documentació s’ajusta de forma genèrica la normativa que li es d’aplicació. 
 
En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres. 
 
Ara bé, per tal de poder complimentar l’expedient: 
 
 S’haurà de adequar l’ICIO i la taxa al nou PEM. 
 D’altra banda es recorda que cal tramitar la llicència ambiental de l’aparcament abans o 
en el mateix temps, que la relativa a la llicència d’obres i adaptar el projecte al que resulti del 
seu tràmit o en tot cas s’estarà en allò que disposa l’art. 23.9.3a i 23.9.4 de les NNSS 
(modificació DOGC 4508 de 11.11.2005), referent a les places d’aparcament. 
 S’haurà d’aportar l’emplaçament de la finca en format digital, així com Projecte de 
Telecomunicacions i Projecte Executiu, en que es reflecteixen les modificacions proposades, 
per a la seva aprovació pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar, abans de 
l’inici de les obres. 
 
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 € 
 
Es el que s’informa als efectes oportuns.” 

 
Atès que mitjançant resolució d’alcaldia número 226/2007 de data 2 de març, s’ha 
concedit permís ambiental per poder exercir l’activitat d’aparcament privat de 
vehicles. El permís d’instal.lació de l’activitat d’aparcament és per a sis vehicles. 
 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 6 de març de 2007, 
fent constar que s’haurà de procedir a la liquidació de l’import corresponent a les 
taxes per ocupació privativa de domini públic i de fiança per residus derivats de la 
construcció. 
 
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 Grup Promo Immobiliària 
Catalònia S.L. en nom i representació d’ella mateixa, per a la construcció d’un 
edifici de sis habitatges i sis places d’aparcament al solar ubicat al carrer Santiago 
Rusiñol número 20, d’acord al projecte modificat de l’arquitecte Daniel Azpeitia 
Garcia, 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 set mil cent trenta-un euros amb vint-i-quatre 
cèntims (7.131,24 €); per taxes urbanístiques la quantitat de mil tres-cents vint-i-
tres euros amb quaranta-quatre cèntims (1.323,44 €) i per drets de connexió a 
clavegueram la quantitat de cent vuitanta euros (180,00 €). Haurà de liquidar la 
diferència de la liquidació provisional a la definitiva de l’impost sobre construccions, 
per un import de set-cents noranta-cinc euros amb catorze cèntims (795,14 €). 
 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de tres mil cent seixanta-vuit 
euros amb cinc cèntims (3.168,05 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat de 
quatre-cents setanta-nou euros amb dotze cèntims (479,12 €) 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 tres-cens 
vint-i-quatre euros (2.324,00 €). 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, abans de l’inici de les 
obres haurà de presentar el projecte de telecomunicacions, el projecte executiu i 
aportar l’emplaçament de la finca en format digital. 
 
4.-APROVACIÓ CONVENI AMB ACESA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
PER A LA COL.LABORACIÓ A LA COL.LECCIÓ D’ESTUDIS I PATRIMONI 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar esta duent a terme un projecte de 
publicació d’una col·lecció de treballs que té com a finalitat la difusió d’estudis fets 
sobre història i elements del patrimoni del municipi en diferents àmbits: 
documental, arquitectònic, artístic, etc.   
 



 
 

 

Atès que sota la col·lecció Estudis de Patrimoni Local, els equipaments municipals 
volen difondre el seu patrimoni i l’Arxiu Municipal, en la seva funció de recuperar, 
protegir i promoure la divulgació i el coneixement del patrimoni documental de 
Canet de Mar,  participa activament en aquest projecte de publicació i forma part 
del Consell de Redacció.  
 
Atès que l’empresa AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA 
(UNIPERSONAL) ACESA l’any 2005, aprovat per Junta de Govern Local de data 
28 de setembre de 2005, va signar un conveni de col·laboració per al finançament 
de part del primer volum d’aquesta col·lecció Dietari del Dr. Marià Serra i Font. 
Canet de Mar 1880-1926. 
 
Atès que aquesta empresa ofereix a l’Ajuntament la possibilitat de signar un altre 
conveni de col·laboració aportant finançament per al segon volum de la mateixa 
col·lecció, Catàleg de patrimoni. 
 
Vist i torbat conforme el conveni de col·laboració a signar amb ACESA, el text del 
qual és el següent: 
 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’EMPRESA AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. (UNIPERSONAL) PER A 
LA PUBLICACIÓ DE LA COL·LECCIÓ D’ESTUDIS DE PATRIMONI 
 

Canet de Mar,  d’     de 2007 
 

R E U N I T S: 
 
D’una part, el Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde-president de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
amb NIF              i domicili  a Canet de Mar , carrer ample, 11-13. 
 
D'una altra part, el Sr. Lluís Serra i Serra, director general d'Autopistas, Concesionaria 
Española, S.A. (Unipersonal), en endavant acesa, amb NIF xxxxxx i domicili a Barcelona, Av. 
Parc Logístic, 12-20. 
 
M A N I F E S T E N : 
 
1. Que l’ajuntament de Canet de Mar impulsarà la publicació de la Col·lecció d’Estudis de 
Patrimoni, concretament el segon número amb el títol “El patrimoni arquitectònic de Canet i la 
seva catalogació” i el tercer número sense títol definit.   
 
2. Per la seva part,  acesa és una empresa gestora de vies d’alta capacitat en règim de 
concessió administrativa amb voluntat d’integrar-se en el territori per on discorren, 
col·laborant en el seu  desenvolupament, tant pel que fa a l’economia, la demografia com 
també el medi ambient i la cultura. D’acord amb aquesta  voluntat, acesa està disposada a 
col·laborar com a patrocinador del projecte de referència. 
 
En base al que s’exposa anteriorment, ambdues parts convenen en atorgar el present 
conveni amb subjecció a les següents 
 
CLAUSULES 
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col.laboració entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i l’empresa acesa per a la publicació del segon i tercer número de la 
“Col·lecció d’Estudis de Patrimoni” (el segon número és “El patrimoni arquitectònic de Canet i 
la seva catalogació” i el títol del tercer número encara no està definit), concretament la 



 
 

 

col·laboració anirà destinada al reportatge fotogràfic, redacció textos, disseny i impremta dels 
dos números. 
 
Segona.- La col·laboració d’acesa tindrà caire econòmic i consistirà en una aportació 
finalista dinerària per import de 6.300,00€ cada any, per un període de dos anys, es a dir un 
total de 12.600,00 €, quantitat que serà ingressada a l’Ajuntament de Canet de Mar per 
transferència bancària, en el número de compte facilitat pel mateix ajuntament, efectuant-se 
el primer pagament en el moment en què el segon número sigui publicat, i el segon 
pagament es realitzarà en el moment en què el tercer número sigui publicat. 
 
Una vegada fet efectiu l’ingrés, l’Ajuntament de Canet de Mar lliurarà a acesa el 
corresponent document acreditatiu del pagament. 
 
Tercera.- L’Ajuntament de Canet de Mar accepta l’aportació econòmica concedida per acesa 
i es compromet a destinar-la en la seva totalitat a l’exclusiva finalitat de finançament del 
projecte de referència. 
 
Quarta.- L’Ajuntament de Canet de Mar farà constar la col·laboració d’ acesa en aquest 
projecte referit, en totes i cadascuna de les seves comunicacions sobre el mateix així com en 
la mateixa publicació. És per això, que l’Ajuntament de Canet de Mar haurà d’incloure en els 
elements informatius i publicitaris que s’escaigui, l’actual logo corporatiu d’ acesa i el seu 
patrocini de l’esmentada publicació.  
 
A l’objecte de que el logo utilitzat sigui el correcte, l’Ajuntament de Canet de Mar es 
compromet a verificar el mateix amb acesa abans de la seva utilització. 
 
Cinquena.- Si acesa ho considerés necessari, l’Ajuntament de Canet de Mar es compromet 
a lliurar-li els documents corresponents que en dret procedeixin per tal d’acreditar la efectiva 
realització de l’activitat patrocinada i la participació privada en el finançament esmentat als 
efectes d’aplicació d’allò previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.  
 
I en prova de conformitat, les dues parts signen el present conveni per duplicat i en el lloc i 
data ut supra. 
 
L’Alcalde       Per acesa 
 

Joaquim Mas i Rius    Lluís Serra i Serra 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria de promoció econòmica i règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
la tinença d’alcaldia de comunicació i cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb ACESA, transcrit a la 
part dispositiva d’aquest acord. 
 
SEGON .- Facultar l’alcalde i el tinent d’alcalde de Comunicació i Cultura per 
signar tots els documents que siguin necessaris amb relació a aquesta proposta.  
 
5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 274/2007 
 
Atès que mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 274/2007, de data 20 de març  
d’enguany, es va sol·licitar a l’Ajuntament de la Garriga i a la Direcció General 
d’Administració Local, que autoritzessin l’adscripció en comissió de serveis del Sr. 
Antoni Calpe Jordà per termini de sis mesos prorrogables, per ocupar el lloc de 



 
 

 

treball d’interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, el contingut literal del qual 
es transcriu a continuació: 
 



 
 

 

DECRET NUM. 274/2007 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, té vacant la plaça d’interventor general per haver cessat el 
funcionari que l’ocupava per haver estat destinat a un altre ajuntament. 
 
Atès que pel correcte funcionament de la Intervenció municipal es considera imprescindible 
tenir coberta de forma provisional mentre no es resol la provisió de forma reglamentària  
 
Atès que l’article 186 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que es pot acordar una comissió de serveis 
per a l’exercici temporal d’un lloc de treball dels inclosos en les relacions de llocs de treball 
de les administracions públiques.  
 
Atès que el Sr. Antoni Calpe Jordà, actualment funcionari de l’Ajuntament de la Garriga, ha 
manifestat la seva conformitat per prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que l’adscripció provisional dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional ha de 
ser autoritzada per la Direcció General d’Administració local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques  de la Generalitat de Catalunya,  
 
Vist l’article 32 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació nacional, per això, pel present 
RESOLC: 
 
ÚNIC.- Sol·licitar a l’Ajuntament de La Garriga i a la Direcció General d’Administració local  
que autoritzin l’adscripció temporal en aquest Ajuntament, en comissió de serveis del Sr. 
Antoni Calpe Jordà, per un termini de sis mesos prorrogables, per ocupar el lloc de treball 
d’interventor. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, a la vila de Canet de Mar, a vint de 
març de dos mil set. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la regidoria de promoció econòmica i 
règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar el decret de l’Alcaldia núm. 274/2007 de data 20 de març 
d’enguany, pel que es sol.licita a l’Ajuntament de la Garriga i a la Direcció General 
d’Adminsitració Local, que autoritzin l’adscripció temporal en comissió de serveis 
del Sr. Antoni Calpe Jordà per ocupar el lloc de treball d’Interventor.  
 
6.- ACCEPTACIÓ AJUTS DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN L’ÀMBIT DE 
SUPORT A LES POLÍTIQUES LOCALS D’ESPORTS 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2004, va aprovar el 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 (Butlletí Oficial 
de la Província núm. 26, de 30 de gener de 2004), renovant la seva aposta per un 
model de cooperació amb els municipis i ens locals de la província basat en el 
respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i l’acció concertada, amb 
el convenciment que només des d’una Diputació  que afegeix valors als seus 
processos de decisió i gestió s’assoleixen amb la màxima qualitat i eficiència els 
objectius estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2004-2007. 
 
Atès que el fet d’aplicar-se des de l’1 de gener de 2005 l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació (OGS), aprovada per acord de Ple de 25 de novembre 



 
 

 

de 2004 (BOP núm. 297, de 11 de desembre de 2004), com a conseqüència de 
l’aplicació al sector local de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de 
subvencions (LGS), va obligar a la Diputació a elaborar unes Bases Específiques 
per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de les activitats i els servies locals, 
en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
Atès que en data 25 de maig de 2006 es va aprovar per la Junta e Govern a 
proposta del President delegat de l’Àrea d’Esports, una relació de subvencions, de 
l’àmbit de les activitats i serveis esportius, de la convocatòria per a l’atorgament 
d’ajuts en el marc de les bases i el Catàleg de programes de suport a les activitats i 
els serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat – any 2006: 
 
ESDEVENIMENTS I MATERIAL 
ESPORTIU 

ATORGAMENT ANY 2006 

Caminada Popular 1.000,00 € 
Pedalada Infantil 300,00 € 
XVII Festival de Patinatge Artístic 
 Vila de Canet 

500,00 € 

Material esportiu 2.967,00 € 
TOTAL 4.767,00 € 

 
Atès que per tal de fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona caldrà que 
el beneficiari presenti, com a màxim fins el 31 de març de 2007, un Certificat del 
Secretari/Interventor de l’ens, segons Model I aportat per la Diputació de Barcelona, 
on consti el següent: 
 

- les despeses generades per les activitats subvencionades. 
- que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots 

les documents originals justificatius de les obligacions referides en el 
certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació. 

- que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera 
el 100 % del seu cost. 

 
Pels esdeveniments de caràcter puntual, a més, també caldrà presentar la següent 
documentació, que restarà en el Servei d’Esports: 
 

- Informe-memòria de l’esdeveniment (Model II). 
- Dos exemplars de la propaganda gràfica, on haurà de constar el logotip 

de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les instruccions per a la 
senyalització xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007. 

- Recull fotogràfic, preferiblement en forma digital. 
 
Atès que el termini d’execució de la despesa subvencionable serà dins l’exercici 
2006 i que el termini màxim per a presentar aquesta documentació serà el 31 de 
març de 2007. 
 
Vista la documentació de referència i examinades les sol.licituds d’ajuts en l’àmbit 
d’esports, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’esports, s’acorda per 
unanimitat: 



 
 

 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en l’àmbit 
de la política local d’esports. 
 
SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació d’aquests ajuts. 
 
TERCER.- Facultat l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els presents acords. 
 
7.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS 
DE LLARS D’INFANTS PER AL CURS 06-07 
 
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. 
 
8.- APROVACIÓ AJUTS PEL CURS DE MONITORS I MONITORES DE LLEURE 
 
Atès que des de la Regidoria de Joventut s’ha organitzat un Curs de Monitors i 
Monitores de Lleure que es durà a terme del 24 de març al 6 de maig de 2007 a la 
Masoveria de Vil.la Flora. 
 
Aquest curs va a càrrec de professionals de l’Escola Lliure El Sol, i rep el títol 
homologat per la Generalitat de Catalunya, demostrant-se un gran interès per 
participar-hi tant per part de gent de la comarca com de la nostra Vila. 
 
Atès que per facilitar als alumnes de Canet poder rebre aquesta formació s’ha 
estudiat poder concedir un ajut econòmic de 50€ per persona a descomptar del 
preu total (preu/curs: 172€ -50€ = 122€), éssent un total de disset alumnes 
matriculats al curs.  
 
Atès que, 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 Joventut, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent acord: 
 
ÚNIC.- Concedir un ajut de 50€ per alumne/a de Canet per realitzar el Curs de 
Monitors i Monitores de Lleure, amb càrrec a la partida corresponent. 
 

1. EPR  – xxxxxx 
2. AACB – xxxxxxx 
3. MTSL- xxxxxxx 
4. JFLG - xxxxxxx 
5. JSDM - xxxxxx 
6. ONF  – xxxxxxx 
7. CPG – xxxxxxx 
8. AMCP – xxxxxxxx 



 
 

 

9. STH – xxxxxxx 
10.  MT – xxxxxx 
11.  MRVC – xxxxxxx 
12.  CCR  – xxxxxxx 
13.  DDS – xxxxxxx 
14.  YML – xxxxxx 
15.  MVC – xxxxxx 
16.  SMM –xxxxxxx 
17. JFG – xxxxxxx 

 
9.- 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 21:45 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
Marcel.lí Pons Duat         Joaquim Mas Rius 


