
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 12 DE JUNY DE 2008 

 
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 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Coia Galceran Artigas 
Marisol Pacheco Martos 
 

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

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Aprovació bestreta subvenció a l’entitat Club Tennis Taula Canet 
4. Aprovació bestreta subvenció a l’entitat Club Futbol Sala 
5. Aprovació bestreta subvenció a l’entitat Club Billar Canet 
6. Aprovació bestreta subvenció a l’entitat Club Bàsquet Canet 
7. Aprovació bestreta subvenció a l’entitat Club Botxes Canet MM 



8. Aprovació tarifes piscina 
9. Relació de decrets des del dia 26 fins al  30 de maig de 2008 
10. 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 juny de 2008 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, es proposa la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses F/2008/21 de data 12 de juny de 2008, per import 
de  83.402,36  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 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
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 F/2008/21 de data 12 de juny 2008, 
per import de 83.402,36 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 2008. 
 
3.- APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT CLUB TENNIS 
TAULA CANET 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 17 d’abril  de 2008 va aprovar la convocatòria 1/2008, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
 
Atès que l’entitat “Club Tennis Taula”, ha sol·licitat una subvenció, per fer front 
a les a les despeses que ocasioni el torneig Memorial Mayolas. 
  



Vista la memòria justificativa de la concessió directe d’una subvenció a l’entitat 
“Club tennis taula Canet”, subscrita per la regidoria d’Esports, es considera 
necessari i convenient atorgar la subvenció sol·licitada  per tal que puguin 
disposar de la subvenció atorgada en aquesta data. 
 
Atès que 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, estableix en el seu article 20, que en casos 
especials  es podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2008 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar a l’entitat “Club Tennis Taula Canet” la quantitat  de 1.000 
euros en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris 
ponderats  de valoració de les sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2008, 
en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar el pagament de la quantitat abans esmentada i aprovar  la 
despesa amb càrrec a la partida 70 45200 48900 del vigent pressupost de l’any 
2008, d’acord amb l’operació de crèdit núm. 2690. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i 
reduïble en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Establir els requisits i terminis de justificació segons els establerts en 
les bases de la convocatòria. 
 
4.- APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT CLUB FUTBOL 
SALA 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 17 d’abril  de 2008 va aprovar la convocatòria 1/2008, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
  
Atès que l’entitat “Club Futbol sala”, ha sol·licitat una subvenció, per fer front a 
les despeses federatives i del 25è aniversari del club. 
 
Vista la memòria justificativa de la concessió directe d’una subvenció a l’entitat 
“Club Futbol sala”, subscrita per la regidoria d’Esports, es considera necessari i 



convenient atorgar la subvenció sol·licitada  per tal que puguin disposar de la 
subvenció atorgada en aquesta data. 
 
Atès que 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, estableix en el seu article 20, que en casos 
especials  es podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2008 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Atorgar a l’entitat “Club Futbol sala” la quantitat  de 3.500,00 euros 
en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris 
ponderats  de valoració de les sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2008, 
en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar el pagament de la quantitat abans esmentada i aprovar  la 
despesa amb càrrec a la partida 70 45200 48900 del vigent pressupost de l’any 
2008, d’acord amb l’operació de crèdit núm. 2690. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i 
reduïble en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Establir els requisits i terminis de justificació segons els establerts en 
les bases de la convocatòria. 
 
5.- APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT CLUB BILLAR 
CANET 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 17 d’abril  de 2008 va aprovar la convocatòria 1/2008, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
  
Atès que l’entitat “Club Billar Canet”, va presentar sol·licitud de subvenció, per 
fer front a les a les despeses de llum. 
 
Vista la memòria justificativa de la concessió directe d’una subvenció a l’entitat 
“Club Billar Canet”, subscrita per la regidoria d’Esports, es considera necessari i 
convenient atorgar la subvenció sol·licitada  per tal que puguin disposar de la 
subvenció atorgada en aquesta data. 
 



Atès que 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, estableix en el seu article 20, que en casos 
especials  es podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2008 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Atorgar a l’entitat “Club Billar Canet” la quantitat  de 1.000,00 euros 
en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris 
ponderats  de valoració de les sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2008, 
en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar el pagament de la quantitat abans esmentada i aprovar  la 
despesa amb càrrec a la partida 70 45200 48900 del vigent pressupost de l’any 
2008, d’acord amb l’operació de crèdit núm. 2690. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i 
reduïble en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Establir els requisits i terminis de justificació segons els establerts en 
les bases de la convocatòria. 
 
6.- APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT CLUB BÀSQUET 
CANET 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 17 d’abril de 2008 va aprovar la convocatòria 1/2008, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
  
Atès que l’entitat “Club Bàsquet Canet”, va presentar sol·licitud de subvenció, 
per fer front a les inscripcions del curs de monitors a realitzar a Canet de Mar, 
que es durà a terme entre el 16 de juny i el 6 de juliol. 
 
Vista la memòria justificativa de la concessió directe d’una subvenció a l’entitat 
“Club Bàsquet Canet”, subscrita per la regidoria d’Esports, es considera 
necessari i convenient atorgar la subvenció sol·licitada  per tal que puguin 
disposar de la subvenció atorgada en aquesta data. 
 
Atès que 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, estableix en el seu article 20, que en casos 
especials  es podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2008 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Atorgar a l’entitat “Club Bàsquet Canet” la quantitat  de 1.040,00 
euros en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris 
ponderats  de valoració de les sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2008, 
en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar el pagament de la quantitat abans esmentada i aprovar  la 
despesa amb càrrec a la partida 70 45200 48900 del vigent pressupost de l’any 
2008, d’acord amb l’operació de crèdit núm. 2690. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i 
reduïble en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Establir els requisits i terminis de justificació segons els establerts en 
les bases de la convocatòria. 
 
7.- APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT CLUB BOTXES 
CANET MM 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 17 d’abril  de 2008 va aprovar la convocatòria 1/2008, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
  
Atès que l’entitat “Club Botxes Canet MM”, va presentar sol·licitud de 
subvenció, per fer front a les a les despeses del primer premi del concurs de 
paelles. 
 
Vista la memòria justificativa de la concessió directe d’una subvenció a l’entitat 
“Club Botxes Canet MM”, subscrita per la regidoria d’Esports, es considera 
necessari i convenient atorgar la subvenció sol·licitada  per tal que puguin 
disposar de la subvenció atorgada en aquesta data. 
 
Atès que 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, estableix en el seu article 20, que en casos 
especials  es podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 



 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2008 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Atorgar a l’entitat “Club Botxes Canet MM” la quantitat  de 150,00 
euros en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris 
ponderats  de valoració de les sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2008, 
en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar el pagament de la quantitat abans esmentada i aprovar  la 
despesa amb càrrec a la partida 70 45200 48900 del vigent pressupost de l’any 
2008, d’acord amb l’operació de crèdit núm. 2690. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i 
reduïble en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Establir els requisits i terminis de justificació segons els establerts en 
les bases de la convocatòria. 
 
8.- APROVACIÓ TARIFES PISCINA 
 
Construcciones Riera SA, concessionari de l’obra pública de la piscina coberta 
municipal ha presentat una proposta de tarifes per al període 2008-2009, 
proposta que tot seguit es transcriu. 
 
“Les tarifes màximes autoritzades (IVA inclòs) segons Plec de Clàusules Administratives 
i de Prescripcions Tècniques de data 31 de març de 2006 i Contracte de Concessió 
signat amb signat amb l'Administració amb data 11 de juliol de 2006 son: 

 

Que segons l'apartat nomenat dotze inclòs en el "Títol III. Condicions de l'Explotació" 
del Plec de Clàusules, en el seu punt tercer, es diu que: 

 
"Les tarifes es revisaran cada any, d’acord amb la fórmula d’actualització proposada per 
l’adjudicatari en el pla econòmic financer de la concessió i acceptada per l’òrgan de 

ANUAL MENSUAL ENTRADA DIÀRIA
Horari complet 408,00 € 34,00 € 6,00 €
Matins, de 7 a 14h 252,00 € 21,00 € 3,00 €
Abonament familiar (sols pares i fills) 1.080,00 € 90,00 €
Caps de setmana 288,00 € 24,00 € 6,00 €
Infantils (fins a 12 anys) 300,00 € 25,00 € 5,00 €
Gent gran (a partir de 65 anys) 300,00 € 25,00 € 5,00 €
Infantils menors de 6 anys 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Matrícula 120,00 €



contractació. La primera revisió ordinària coincidirà amb el venciment de l’any natural, 
sigui quin sigui el termini transcorregut des de l’adjudicació de la concessió" 

 
L'apartat tres del "Títol I. Condicions generals de la concessió d'obra pública" del Plec 
de Clàusules en el seu punt primer diu: 
"La durada de la concessió de l’obra pública serà de QUARANTA anys, comptats a 
partir de l'endemà de la notificació de l’adjudicació del contracte" 

 
I segons la Clàusula Tretzena del Contracte de Concessió, es diu que: 
"Les esmentades tarifes es revisaran després del seu primer any de vigència, i així 
successivament, sempre d’acord amb l’índex nacional de preus al consum, publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística, excepte pel que fa a les despeses de personal quan 
vinguin determinades per conveni d’àmbit superior al d’empresa" 

 
A on també es menciona en la seva Clàusula Setzena del Contracte de Concessió que: 
 
"La durada de la concessió de l’obra pública serà de QUARANTA anys, comptats a 
partir de l'endemà de la notificació de l’adjudicació del contracte, és a dir, fins al 8 de 
juny de 2046. Aquest termini podrà ésser prorrogat als únics efectes de restablir 
l’equilibri econòmic de la concessió, en els termes de la clàusula 14 del PCAP" 

 
Seguint els criteris abans esmentats, les revisions de tarifes aprovades segons els IPC 
Nacionals son: 

 
1.- Primera revisió de tarifes a Gener 2.007 segons IPC Nacional de l'any 2.006 de 
3,4%: 

 
2.- Segona revisió de tarifes a Gener 2.008 segons IPC Nacional de l'any 2.007 de 
2,8%: 

 
3.- Propera revisió prevista de tarifes a Gener 2.009 segons l'IPC Nacional 2.008 
estimat per la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCA) amb data 11 d'abril de 
2.008 de 4,1%: 

ANUAL MENSUAL ENTRADA DIÀRIA
Horari complet 421,87 € 35,16 € 6,20 €
Matins, de 7 a 14h 260,57 € 21,71 € 3,10 €
Abonament familiar (sols pares i fills) 1.116,72 € 93,06 € 0,00 €
Caps de setmana 297,79 € 24,82 € 6,20 €
Infantils (fins a 12 anys) 310,20 € 25,85 € 5,17 €
Gent gran (a partir de 65 anys) 310,20 € 25,85 € 5,17 €
Infantils menors de 6 anys 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Matrícula 124,08 €

ANUAL MENSUAL ENTRADA DIÀRIA
Horari complet 433,68 € 36,14 € 6,38 €
Matins, de 7 a 14h 267,86 € 22,32 € 3,19 €
Abonament familiar (sols pares i fills) 1.147,99 € 95,67 € 0,00 €
Caps de setmana 306,13 € 25,51 € 6,38 €
Infantils (fins a 12 anys) 318,89 € 26,57 € 5,31 €
Gent gran (a partir de 65 anys) 318,89 € 26,57 € 5,31 €
Infantils menors de 6 anys 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Matrícula 127,55 €



 

 
Prenent com a referència aquests preus màxims d’aplicació, la proposta de 
Construcciones Riera, S.A. contempla unes quotes sensiblement inferiors, en 
consonància amb les que són d’aplicació a les piscines municipals de l’entorn immediat. 
Tanmateix, incorporem tres elements que faran que l’accés a les instal·lacions sigui 
encara més econòmic:  
 
Vigència de les tarifes: la proposta de preus serà d’aplicació fins al 31 de desembre 
del 2009, evitant aplicar un increment amb l’inici de l’any 2009, quan únicament hagin 
transcorregut tres mesos de la inauguració del Complex. 
 
Quota Segon familiar: és una nova modalitat d’abonament destinada a aquelles 
famílies que sense complir els requisits per accedir a l’abonament familiar (pares i fills), 
poden gaudir d'una rebaixa en el preu de la quota. Mitjançant aquesta quota, els 
familiars de primer grau d’un abonat a les instal·lacions es poden beneficiar d’una quota 
més econòmica amb tots els avantatges de la quota complerta. 
 
Matrícula: oferim una forta rebaixa en el preu i un decalatge de la mateixa en funció de 
les diferents modalitats d’abonament. 
 
Presentem a continuació la proposta de preus que serien d’aplicació durant el període 
2008/09. 
 
 1. El sistema de preus i/o taxes que es proposa 
Entenem per modalitats d’accés les diferents maneres en què una persona, física o 
jurídica, pot fer ús dels programes i serveis que ofereix un equipament esportiu. 
Per a les Instal·lacions del Complex Esportiu de Canet proposem les següents: 
 

Abonament 
Entrada puntual diària 
Participació en activitats dirigides, complementàries i cursos 
Lloguer d’instal·lacions 
Utilització dels serveis complementaris 

 
1.1. Abonament 
Consisteix en el pagament d’una quota inicial d’inscripció i d’una quota mensual fixa. 
Aquest pagament dóna dret a la utilització lliure de diferents serveis, així com a fer-ne 
ús d’altres mitjançant un pagament reduït, especial per als abonats.  
 
L’abonament inclou els serveis relacionats a continuació: 

ANUAL MENSUAL ENTRADA DIÀRIA
Horari complet 451,47 € 37,62 € 6,64 €
Matins, de 7 a 14h 278,85 € 23,24 € 3,32 €
Abonament familiar (sols pares i fills) 1.195,06 € 99,59 € 0,00 €
Caps de setmana 318,68 € 26,56 € 6,64 €
Infantils (fins a 12 anys) 331,96 € 27,66 € 5,53 €
Gent gran (a partir de 65 anys) 331,96 € 27,66 € 5,53 €
Infantils menors de 6 anys 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Matrícula 132,78 €



 
 
 
 

Ús lliure dels següents 
programes i serveis  

 
Piscines cobertes 
Zona de fitness muscular* 
Zona de fitness cardiovascular* 
Zona de peses lliures* 
Activitats dirigides aquàtiques i de sala* 
Espinning* 
Sauna* 
Bany de vapor* 
* serveis limitats als majors de 15 anys 

Preus reduïts per a abonats 

 
Cursos de natació per a nadons 
Cursos de natació infantils 
Cursos de natació per a adults 
Cursos de natació per a gent gran 
Cursos de natació per a discapacitats 
Activitats aquàtiques especials 
Activitats dirigides especials 
Natació terapèutica 
Pre i post part 
Servei d’entrenador personal 

 
La modalitat d’abonament contempla també la possibilitat d’establir preus especials 
segons l’edat dels abonats, el nombre de membres inscrits d’una mateixa unitat familiar 
i les franges horàries d’accés. 
 
Per tal d’afavorir a les famílies, des de la inauguració del Complex Esportiu s’aplicarà la 
QUOTA FAMILIAR, que permet l’ús il·limitat (amb els mateixos avantatges que la resta 
d’abonats) de la instal·lació per a tota la família per un preu molt ajustat. 
 
Tipus de quota Edat  Tipus d’ús 
Infantil De 0 a 4 anys Bany lliure acompanyat* 
Jove De 5 a 15 anys Ús lliure acompanyat* 
Adult De 16 a 64 anys Ús lliure il·limitat* 
Matí De 16 a 64 anys Ús lliure limitat fins a les 13h 
Cap de setmana De 16 a 64 anys Ús lliure limitat als caps de set. 
Segon familiar De 16 a 64 anys Ús lliure il·limitat* 
Gent gran A partir de 65 anys Ús lliure il·limitat* 
Disminuïts A partir de 5 anys Ús lliure il·limitat* 

Familiar Parelles i fills menors de 18 anys Ús lliure il·limitat* 
*Horari d’obertura: dilluns a divendres de 7:00 a 22:30h, dissabtes de 8:00 a 14:00 i 
de 16:00 a 20:00 i diumenges de 9 a 14:00h  
 
1.2. Entrades puntuals diàries 
Destinada a aquelles persones poc habituals o acompanyants d’abonats que utilitzen un 
dia esporàdicament els serveis de la instal·lació. 
 
L’entrada puntual bàsicament està creada per donar opcions puntuals dels punts 
esportius d’aigua (piscines i zona d’aigua), encara que també dóna dret a l’ús de la sala 
de fitness i de les sessions d’activitats dirigides. 
 



1.3. Participació en activitats dirigides complementàries i infantils, cursos de 
natació i campus d’estiu 
Aquesta modalitat d’accés es concreta en la inscripció per participar a les diferents 
activitats programades i als cursos de natació oberts a tota la població. Les activitats i 
els cursos són trimestrals, coincidint amb els trimestres naturals exceptuant l’estiu, 
moment en el que es realitzen cursos intensius quinzenals durant els mesos de juliol, 
agost i setembre. 
Com ja hem comentat anteriorment, i de cara a potenciar la modalitat d’accés a la 
instal·lació mitjançant l’abonament, els abonats gaudiran d’un descompte especial sobre 
el preu d’aquestes activitats. 
 
1.4. Lloguer d’instal·lacions 
Destinat a la utilització de la piscina, es concreta en un pagament que permet gaudir 
d’un carril per un període de temps determinat independentment del nombre d’usuaris.   
 
1.5. Utilització dels serveis complementaris 
Tots els serveis no esportius que es proposen en el programa d’activitats podran ser 
utilitzats previ pagament de la tarifa vigent, tant pels abonats com per la resta de 
possibles usuaris del Complex. En funció de la tipologia del servei, es podran adquirir 
abonaments per fer-ne més d’un ús amb un preu més beneficiós (sessions d’UVA, 
massatges, etc).  
 
 2.  Quotes d’utilització 
Un cop definides les modalitats d’accés del Complex Esportiu indiquem a continuació la 
proposta de quotes. Els càlculs i els preus finals s’han establert en base a l’estudi de 
costos reals de les instal·lacions i als requeriments d’ajustar-los al màxim per facilitar 
l’accés a tots els ciutadans i ciutadanes.  
 
Abonament 
 
 2.1.1. Quota d’inscripció 
S’abona una sola vegada sempre i quan no es deixi de satisfer la quota mensual 
corresponent a l’abonament. 

 
La seva finalitat és per: 

 
 Fer front a les despeses d’inscripció 
 Aconseguir una fidelitat de l’usuari a l’equipament i disminuir, en el 

que sigui possible, el moviment de baixes durant l’exercici anual 
 

Es proposen les següents: 
 

Tipus de quota Preu 
Infantil 0 € 
Jove 45,00 € 
Adult 65,00 € 
Matí 55,00 € 
Cap de setmana 55,00 € 
Segon familiar 55,00 € 
Gent gran 45,00 € 
Disminuïts 45,00 € 
Familiar 65,00 € 



 
La quota d’inscripció pot ser motiu de reduccions puntuals per llançament de nous 
productes i campanyes de captació especials. 
 
També es poden considerar bonificacions per a la contractació col·lectiva d’entitats, 
empreses i altres col·lectius. 
 
2.1.2.  Quotes mensuals fixes per a abonats 
S’estableix una proposta de preus que els abonats hauran de fer efectiva mensualment. 
 
Permet l’accés durant tota la jornada d’obertura de les instal·lacions a excepció de les 
quotes matí i cap de setmana.  
 
En funció de l’edat de l’abonat, del nombre de persones d’una mateixa família i de la 
franja o dies d’utilització es defineixen nou tipus d’abonament general:  
 

Tipus de quota Preu 
Infantil 0 € 
Jove 25,95 € 
Adult 34,95 € 
Matí 21,95 € 
Cap de setmana 24,95 € 
Segon familiar 30,95 € 
Gent gran 25,95 € 
Disminuïts 25,95 € 
Familiar 90,95 € 

 
2.2. Entrades puntuals diàries 
Dirigida a usuaris poc habituals i acompanyants esporàdics dels abonats. Ha de servir 
per donar a conèixer els serveis de la instal·lació i per potenciar el futur abonament 
d’aquests usuaris potencials. 

 
Entrada puntual Preu 
Adult 6,00 € 
Infantil 5,00 € 
Infantil 5,00 € 

 
2.3.  Natació escolar 
Modalitat d’accés que permet a la població en edat escolar gaudir dels 
programes de natació escolar 1 sessió a la setmana. Es determinen els 
següents preus: 
 

Cursos Natació 
Escolar 

Edat Preu Trimestral 

Horari lectiu 
Guarderies (1 a 3 anys) 30,00 € 
P-3 a P-5 25,00 € 
Primària i E.S.O. 19,50 € 

 
2.4. Cursos de natació i activitats complementàries 
Es determinen els següents tipus de preus (els abonats tenen un 30% de descompte 
sobre el preu indicat): 



 
Cursos de natació 
trimestrals Periodicitat Preu Trimestral 

Natació Nadons (4 a 24 
mesos) 

1 dia / setmana 60,00 € 

Natació Petits (2 a 5 anys) 
1 dia  / setmana 47,50 € 
2 dies / setmana 78,50 € 

Natació Infantil (6 a 15 anys) 
1 dia  / setmana 45,00 € 
2 dies / setmana 74,25 € 

Natació Adults (16 a 64 anys) 
1 dia  / setmana 50,00 € 
2 dies / setmana 82,50 € 

Natació Gent Gran (a partir 
de 65 anys) 

1 dia  / setmana 45,00 € 
2 dies / 
setmana 

74,25 € 

 
Cursos de natació              
quinzenals intensius Periodicitat Preu Trimestral 

Natació Petits (2 a 5 anys) 5 dies / setmana 47,50 € 
Natació Infantil (6 a 15 anys) 5 dies / setmana 45,00 € 
Natació Adults (16 a 64 anys) 5 dies  / setmana 50,00 € 
Natació Gent Gran 5 dies / setmana 45,00 € 

 
Activitats complementàries Periodicitat Preu Trimestral 

Cursos, monogràfics, balls de saló 
1 dia  / setmana 55,00 € 
2 dies / setmana 90,75 € 

Activitats complementàries Periodicitat Preu mensual 
Pilates (matt) 2 dies / setmana 85,00 € 

 
2.5.  Lloguer d’instal·lacions 
Destinat a la utilització d’un carril de la piscina, es concreta en un pagament que permet 
gaudir d’aquest espai per un període de temps determinat independentment del nombre 
d’usuaris.   
 

Instal·lació Usuaris Tipus de lloguer Preu/hora 
Piscina Tots Carril piscina 50,00 € 

 
2.6. Altres 
2.6.1. Àrea de salut 
Per tal de fer ús d’aquests serveis, es pot optar per contractar sessions individuals o, en 
el cas del solàrium artificial i dels massatges o tractaments de fisioteràpia, abonaments 
de varies sessions, que tenen l’avantatge d’oferir un preu unitari més reduït.  
 

Usuaris Servei Sessions Preu 

Tots 
Assessorament dietètic 

Primera visita 40,00 € 
Seguiment 20,00 € 

Revisió mèdica 1 sessió 37,00 € 



Solàrium artificial 
1 sessió 4,50 € 

5 sessions 20,00 € 

Massatges / fisioteràpia 
1 sessió 23,50 € 

5 sessions  111,50 € 
10 sessions 211,50 € 

 
2.6.2. Entrenador personal 
Per gaudir del servei d’entrenador personal és pot optar per contractar les sessions 
individualment o mitjançant abonaments de 5 ó 10 sessions. D’altra banda es pot 
escollir entre fer l’entrenament de forma individual o per parelles.  
 

Usuari Nombre usuaris Sessions Preu 

Abonats 

Individual 
1 sessió 31,50 € 

Abonament 5 sessions 150,00 € 
Abonament 10 sessions 285,00 € 

Parella 
*Preu per persona 

1 sessió 22,50 € 
Abonament 5 sessions 110,00 € 

Abonament 10 sessions 205,00 € 
 

2.6.3.  Lloguers 
 

Concepte Preu 
Tovallola (unitat) 1,50 € 
Armariet (anual) 65,00 € 

 
2.6.4. Recàrrecs, dipòsits, etc 
2.6.5.  

Concepte Preu 
Baixa temporal        (mínim 
2 mesos) 15,00 € 

Candau amb combinació 7,50 € 
Duplicat carnet 3,00 € 
Dipòsit carnet 5,00 € 
Recàrrec rebut retronat 3,00 € 

 
D’acord amb la proposta formulada per l’empresa concessionària, vist d’informe 
emès per la regidoria d’esports i prèvia fiscalització de la intervenció, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les tarifes per la utilització del complex esportiu municipal de 
Canet de Mar per als anys 2008 i 2009 que tot seguit es detallen: 
 

TEMPORADA 2008-2009 
QUOTA D'INSCRIPCIÓ  

Infantil de 0 a 4 anys    Exempt 
Jove de 5 a 15 anys   45,00 
Adult de 16 a 64 anys   65,00 



Gent gran     45,00 
Segon familiar     55,00 
Familiar  parelles i fills menors de 18 anys 65,00 
Matí     55,00 
Cap de setmana     55,00 

QUOTA MENSUAL 
Jove de 5 a 15 anys   25,95 
Adult de 16 a 64 anys   34,95 
Gent gran     25,95 
Segon familiar     30,95 
Familiar  parelles i fills menors de 18 anys 90,95 
Matí    21,95 
Cap de setmana     24,95 

QUOTA MENSUAL  
Infantil de 0 a 4 anys    5,00 
Adult de 16 a 64 anys   6,00 
Gent gran     5,00 

LLOGUERS   
Lloguer armariets -anual   65,00 
Lloguer tovallola     1,50 

ÀREA DE SALUT  
Servei Sessions  Preu  

assessoranet  Primera visita 40,00  
Dietètic Seguiment 20,00  

Revisió mèdica 1 sessió  20,00  
Solarium 1 sessió  4,50  
artificial 5 sessió  20,00  

Massatges/ 1 sessió  23,50  
fisioteràpia 5 sessió  111,50  

  10 sessió  211,50  
ENTRENADOR PERSONAL  

Nombre      
usuaris Sessions Preu  

  1 sessió  31,50  
Individual 5 sessió  150,00  

  10 sessió  285,00  
  1 sessió  22,50  

Perella 5 sessió  110,00  
(preu per persona) 10 sessió  205,00  

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
Activitats Periodicitat Preu   

complementàries   Trimestral  
  1 dia/setmana 38,50  

Abonat 2 dies/setmana 63,50  



  1 dia/setmana 55,00  
No abonat 2 dies/setmana 90,75  

 
SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- Notificar aquests acord a l’empresa concessionària. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 26 FINS AL 30 DE MAIG DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

534 26.05.08 Denegar activitat caravanes Holliday Canet Sílvia Tamayo 
535 26.05.08 Autorització tir al plat Sr. JA Alcalde 
536 26.05.08 Primera ocupació Òscar Figuerola 
537 27.05.08 Canvi nom nínxol DC Cati Forcano 
538 27.05.08 Canvi nom nínxol Cati Forcano 
539 27.05.08 Reversió d’un nínxol Cati Forcano 
540 28.05.08 Contractació AC Alcalde 
541 28.05.08 Pagament anticipat amb caràcter previ a la 

justificació de la subvenció a ACPO 
Òscar Figuerola 

542 28.05.08 Trienni CM Alcalde 
543 28.05.08 Trienni MP Alcalde 
544 28.05.08 Trienni AR Alcalde 
545 28.05.08 Reincorporació DB Alcalde 
546 29.05.08 Aprovació nòmina mes de maig Alcalde 
547 29.05.08 Imposició sancions persones físiques 

25/05/2008 
Alcalde 

548 29.05.08 Proposta retirada de carnet de conduir Alcalde 
549 29.05.08 Resolució al·legacions barems Palauet Alcalde 
550 29.05.08 Incoació procediment ordre restauració Via 

Figuerola, xx 
Òscar Figuerola 

551 29.05.08 Incoació procediment ordre restauració Quirze 
Planet, 9 

Òscar Figuerola 

552 29.05.08 Baixa activitat perruqueria c/ Balmes, xx Sílvia Tamayo 
553 29.05.08 Devolució fiança obres c/ Montseny, xx Òscar Figuerola 
554 29.05.08 Primera ocupació T. Lledoners, xx Òscar Figuerola 
555 29.05.08 Encàrrec tancaments alumini nous vestidors 

pavelló 
Alcalde 

556 29.05.08 Deixar sense efecte multa MARPI Òscar Figuerola 
557 30.05.08 Despeses Alcalde 
558 30.05.08 Suspensió fins a la llicència d’activitats Òscar Figuerola 
559 30.05.08 Remissió expedient RC 135/2008, Jutjat 

Contenciós administratiu núm. 6 
Alcalde  

 
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 Duat      Joaquim Mas Rius 
 


