
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30 DE JULIOL DE 
2015 

 
 
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: 23.16 hores 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 

Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena 
Coia Tenas i Martínez 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Pere Xirau Espàrrech 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Àngels Isart Falceto 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Raquel Serra Lerga 
Sílvia Tamayo Mata 
Agnès Cortés Mas 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

La senyora Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix el senyor 
Daniel Martín Enrique, interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions extraordinàries de data 
13.06.15 i 30.06.15 

2. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 
3. Ratificació acord Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2015 amb relació 

a les obres de reparació d’esquerdes i substitució de porxo l’Escola Misericòrdia 
4. Ratificació Decret de l’Alcaldia amb relació a la suspensió de la tramitació de 

l’expedient de responsabilitat patrimonial al personal de l’Ajuntament 
5. Aprovació modificació de crèdit 33/2015 



 

 

 

 

6. Aprovació declaració de desert el procediment obert per a la contractació de la 
gestió del servei públic d’enterraments al cementiri municipal de Canet de Mar 

7. Aprovació revisió de preus del contracte dels serveis de recollida i de transport 
dels residus i del servei de neteja viària 

8. Resolució contracte concessió d’obra pública per a la construcció i l’explotació 
d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14 

9. Resolució al·legacions Suara a l’aprovació del compte d’explotació exercici 2013-
2014 

10. Nomenament membres del Patronat de la Residència Guillem Mas i ratificació 
dels representants de les associacions ciutadanes locals 

11. Nomenament representants del Consell de Govern de l’Organisme Autònom de 
Ràdio Canet 

12. Nomenament representants municipals en consorcis, ADF i òrgans consultius 
supramunicipals 

13. Nomenament representants en diferents consells municipals 
14. Nomenament representants Comissió Sectorial de Seguiment de l’Odèon 
15. Nomenament representants municipals en convenis de col·laboració subscrits per 

l’Ajuntament 
16. Nomenaments representant de l’Ajuntament als consells de participació de les 

residències geriàtriques Sant Roc i Miramar 
17. Designació per ocupar el càrrec de jutge de pau titular de Canet de Mar 
18. Determinació de les dues festes locals per a l’any 2016 
19. Moció que presenten els grups municipals d’ERC, CiU, Canetencs Independents, 

PP, Som Canet, PSC i la CUP amb relació a la sol·licitud d’impartir el Batxillerat 
Internacional a la Secció d’Institut de Canet de Mar 

20. Moció per presenten els grups municipals d’ERC, CiU, Canetencs Independents, 
Som Canet i la CUP amb relació a la necessitat d’un nou model de la gestió del 
litoral i de la regeneració de les platges 

21. Moció que presenta el grup municipal de Som Canet per a la creació de l’espai 
denominat Riera de la Cultura en homenatge a totes aquelles persones i entitats 
que amb la seva tasca han ajudat a la cultura de Canet 

22. Moció que presenta el grup municipal de Som Canet sobre les prioritats del nou 
mandat municipal 2015-2019 

23. Moció que presenten els grups municipals d’ERC, CiU, Canetencs Independents, 
Som Canet i la CUP de suport al Correllengua 2015 

24. Precs i preguntes 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La senyora alcaldessa dóna la benvinguda a totes les persones que són a la sala i als qui els 
escolten per Ràdio Canet i obre la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES 
DE DATA 13.06.15 I 30.06.15 
 
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat dels disset membres presents dels disset 
que integren el nombre de dret del Ple municipal. 



 

 

 

 

 
2.- DONACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 659, de data 22 de maig de 2015, pel qual s’aprova la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2014, el qual es transcriu a continuació: 
 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 659 DE DATA 22 DE MAIG DE 2015  
 
ASSUMPTE 
 
Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2014 de l’Ajuntament de Canet i de l’OA Ràdio 
Canet. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per acord de Ple de data 28 de novembre de 2013, fou aprovat inicialment el Pressupost Municipal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’OA Ràdio Canet, el qual fou exposat al públic durant 15 dies hàbils, 
termini durant el qual es varen presentar al·legacions, que varen ser resoltes en sessió plenària de 30 
de desembre de 2013, publicant-se, en conseqüència el pressupost definitivament aprovat en el BOPB 
de 31 de desembre de 2013. 
 
En aquest sentit, formada per la Intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2014 de 
l’Ajuntament de Canet i de l’OA Ràdio Canet, amb els següents resultats: 
 
“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 

 
INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL 

PRESSUPOST 2014 DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ORGANISME AUTONOM RADIO 
CANET 

 
OBJECTE DE L’INFORME 
 
Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet en compliment del que disposen l’article 191 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol 
VI del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en matèria pressupostària. 
 
L’objecte del present informe és la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Radio Canet corresponent a l’exercici 2014. 
 
 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària. 
 

 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 

 
 Text refós 2/2004, de 5 de març, de la llei reguladora de les hisendes locals: 

o Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la liquidació. 
o Article 193: Actuacions sobre el romanent de tresoreria i remissió a l’administració de 

l’Estat i a l’administració de la Comunitat Autònoma de còpies de la liquidació 
pressupostària. 

o Article 182: Definició, composició i incorporabilitat dels romanents de crèdit. 



 

 

 

 

 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en matèria 

pressupostària: 
o Articles 89 a 91 : Tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació del 

pressupost. 
o Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la liquidació del 

pressupost.  
o Articles 96 i 97: Definició i càlcul del resultat pressupostari. 
o Articles 47, 48 i 98 a 100 sobre la determinació, incorporació i control dels romanents 

de crèdit. 
o Articles 101 a 104: Càlcul i tractament del romanent de tresoreria.  

 
 Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model 

normal de comptabilitat local: 
o Regles 37 a 41: romanents de crèdit 
o Regles 46 a 50: despeses amb finançament afectat 
o Regles 78 a 80: resultat pressupostari 
o Regles 81 a 86: romanent de tresoreria 

 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: 

o Art. 21.1 e): Competència per a l’aprovació de la liquidació pressupostària. 
 
PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LIQUIDAR EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
 
D’acord amb l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89.1 del Decret 500/1990, el pressupost de 
cada exercici es liquidarà, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions, el 31 de 
desembre de l’any natural corresponent. 
 
L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 89.2 del Decret 500/1990, ha de dur 
a terme la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici següent.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’Alcalde, amb 
l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i les liquidacions 
dels pressupostos dels organismes autònoms dependents.  
 
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en la primera sessió que 
celebri. 
 
Abans de finalitzar el mes de març, s’ha de trametre una còpia de la liquidació, un cop aprovada, a la 
Comunitat Autònoma i a l’Administració de l’Estat. 
 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
De la normativa esmentada, i mes concretament dels arts. 191 de a Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i 93.1 Reial Decret 500/1990, i les Regles 78 a 80 de la ICAL, es desprèn que la liquidació del 
Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent” i informarà: 
 
Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves 
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, i els pagaments realitzats. 
 
Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les 
previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets cancel·lats, els drets nets i la 
recaptació. 



 

 

 

 

 
Per a la liquidació del Pressupost es determinen: 
 

a. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. 
b. El Resultat Pressupostari de l'exercici. 
c. Els Romanents de crèdit. 
d. El Romanent de Tresoreria. 

 
D’acord amb el que s’exposa, la liquidació del Pressupost es la següent: 
 
A.- Respecte al Pressupost de 
despeses: 

 

Exercici corrent  Ajuntament   OA Ràdio Canet  
Pressupost inicial de despeses:  12.536.251,00 €  120.111,86 €  
Modificació de despeses  1.668.825,39 €  - €  
Pressupost definitiu de despeses:  14.205.076,39 €  120.111,86 €  
Obligacions reconegudes:  12.968.835,28 €  117.579,31 €  
Pagaments realitzats:  11.830.693,25 €  113.857,37 €  
Pagaments líquids:  11.828.084,45 €  113.857,37 €  
Obligacions pendents de pagament:  1.140.750,83 €  3.721,94 € 

 

Exercicis tancats  Ajuntament   OA Ràdio Canet  
Obligacions pendents pagament 1 gener:  786.857,82 €  1.389,13 € 
Modificacions de saldo i anul.lacions:  10.368,78 €  - €  
Total obligacions:  776.489,04 €  1.389,13 € 
Pagaments realitzats:  736.887,15 €  574,49 € 
Obligacions pendents pagament:  39.601,89 €  814,64 € 
 
B.- Respecte al Pressupost 
d’ingressos: 

 

Exercici corrent  Ajuntament   OA Ràdio Canet  
Pressupost inicial d'ingressos:  12.536.251,00 €  120.111,86 €  
Modificacions d'ingressos:  1.668.825,39 €  - €  
Pressupost definitiu d'ingressos:  14.205.076,39 €  120.111,86 €  
Drets reconeguts:  12.548.005,94 €  128.618,85 €  
Ingressos realitzats:  11.545.381,09 €  129.270,55 €  
Devolució ingressos:  143.028,66 €  651,70 € 
Recaptació líquida:  11.402.352,43 €  128.618,85 €  
Drets pendents de cobrament:  1.145.653,51 €  - €  

 



 

 

 

 

Exercicis tancats  Ajuntament   OA Ràdio Canet  
Pendents de cobrament 1 de gener  4.207.715,46 €  901,14 € 
Modificacions saldo inicial 3.360,96 €  - €  
Drets anul·lats:  211.814,95 €  - €  
Drets cancel·lats:  - €  - €  
Recaptació:  968.820,18 €  - €  
Pendents de cobrament:  2.819.803,12 €  901,14 € 
 
C.- Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

Obligacions
Drets reconeguts reconegudes Resultat

nets netes Ajustaments Pressupostari
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
a. Operacions corrents 12.542.851,34 €      10.430.856,54 €    2.111.994,80 €       
b. Altres operacions no f inanceres 5.154,60 €               881.925,85 €         876.771,25 €-          
1.Total operacions no f inanceres (a+b) 12.548.005,94 €      11.312.782,39 €    1.235.223,55 €       
2.Actius f inancers -  €                        -  €                     -  €                      
3.Passius f inancers -  €                        1.656.052,89 €      1.656.052,89 €-       

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 12.548.005,94 €      12.968.835,28 €    420.829,34 €-          

AJUSTOS

4.Crédits gastats f inançats amb romanent de
tresoreria per despeses generals 373.359,86 €   
5.Desviacions de f inançament negatives de ĺ exercici 324.516,77 €   
6.Desviacions de f inançament positives de ĺ exercici -  €                697.876,63 €          

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 277.047,29 €           
Obligacions

Drets reconeguts reconegudes Resultat
nets netes Ajustaments Pressupostari

OOAA RÀDIO CANET
a. Operacions corrents 128.618,85 €           117.579,31 €         11.039,54 €            
b. Altres operacions no f inanceres -  €                        -  €                     -  €                      
1.Total operacions no financeres (a+b) 128.618,85 €           117.579,31 €         11.039,54 €            
2.Actius f inancers -  €                        -  €                     -  €                      
3.Passius f inancers -  €                        -  €                     -  €                      
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 128.618,85 €           117.579,31 €         11.039,54 €            

AJUSTOS

4.Crédits gastats f inançats amb romanent de
tresoreria per despeses generals -  €                
5.Desviacions de finançament negatives de ĺ exercici -  €                
6.Desviacions de finançament positives de ĺ exercici -  €                -  €                      

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 11.039,54 €             
 
El Resultat Pressupostari no conté sota l’epígraf d’obligacions reconegudes, obligacions que atenent al 
principi d’anualitat haurien d’enregistrar-se en l’exercici, i que varen ésser enregistrades en l’exercici 
anterior, en concret: 
 



 

 

 

 

DATA

FACTURA PROVEÏDOR DESCRIPCIÓ IMPORT

23/12/2013 Ungravity Board, S.L. Pista Skatepark 18.150,00 €       

27/12/2013 Ingens Networks, s.L. 10 equips informàtics i llicències 9.999,44 €         

27/12/2013 Sono Tecnologia Audiovisual,SL. Microfonia sala de plens 6.929,80 €         

30/12/2013 Impala Network Solutions, SL. Cablejat Ajuntament 13.078,39 €       

30/12/2013 Const. Ribalta Farré, SL. Obra Romaní i Oliver 30.000,00 €       

30/12/2013 Const. Ribalta Farré, SL. 1a fase obra OAC 49.110,00 €       

109.117,63 €       
 
D.- Romanents de crèdit: Respecte de l’Ajuntament de Canet de Mar, el total de romanents de 
crèdit ascendeix a un total de 1.231.498,16 €. Respecte de l’OA. Ràdio Canet, el total de romanents 
de crèdit ascendeix a un total de 2.532,55 €. 
 
E.- Romanent de tresoreria: El romanent de tresoreria, es detalla en l’estat financer que figura a 
continuació: 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
1. Fons líquids 1.061.849,61 €            9.088,17 €                          
2. Drets pendents de cobrament 3.876.465,61 €            10.059,00 €                        
+ del Pressupost corrent 1.145.653,51 €            -  €                                  
+ del Pressupost tancat 2.819.803,12 €            901,14 €                             
+ d´Operacions no pressupostàries 11.229,48 €                 9.157,86 €                          
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 100.220,50 €               -  €                                  
3. Obligacions pendents de pagament 2.072.027,26 €            6.143,64 €                          
+ del Pressupost corrent 1.140.750,83 €            3.721,94 €                          
+ del Pressupost tancat 39.601,89 €                 814,64 €                             
+ d´Operacions no pressupostàries 938.652,83 €               2.902,61 €                          
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva 46.978,29 €                 1.295,55 €                          
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.866.287,96 €            13.003,53 €                        
II. Saldos de dubtós cobrament 1.523.096,08 €            901,14 €                             
III. Excés de finançament afectat 1.172.027,17 €            -  €                                  
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 171.164,71 €               12.102,39 €                         
 
De conformitat amb els articles 191.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 101.1 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel que es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, així com la regla 341.1. de l’Ordre de 17 de juliol de 1990, per la qual s'aprova la 
Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació.  
 
Quant a l’AJUNTAMENT els càlculs efectuats en relació als saldos de dubtós cobrament es presenten 
en el quadre següent: 
 

Descripció Import

Exercici 2014 150.184,44 €          
Exercicis anteriors al 2014 (Capítols 1 a 3) 1.266.295,09 €        
Exercicis anteriors al 2014 (Resta de capítols) 106.616,55 €          

Total 1.523.096,08 €        
 



 

 

 

 

CRITERI GENERAL:

Exercici
Pendent capítols I a 

III Multes i/o Sancions

Percentatge
capítols I a 

III

Percentatge
Multes i/o 
Sancions

Saldo Dubtós 
Cobrament 

2007 689,34 €                 3.881,00 €               100% 100% 4.570,34 €         
2008 152.638,49 €           782,00 €                 100% 100% 153.420,49 €      
2009 387.616,93 €           14.953,79 €             100% 100% 402.570,72 €      
2010 352.847,28 €           21.234,95 €             100% 100% 374.082,23 €      
2011 92.526,08 €             51.264,65 €             80% 90% 120.159,05 €      
2012 238.326,21 €           62.433,31 €             40% 90% 151.520,46 €      
2013 640.177,63 €           82.592,95 €             15% 90% 170.360,30 €      
2014 669.186,08 €           129.694,59 €           5% 90% 150.184,44 €      

2.534.008,04 €        366.837,24 €           Total (A) 1.526.868,03 € 

CRITERI INDIVIDUALITZAT:

Ajustament deute ODEON per a no duplicar amb les desviacions 130.655,07 €-      
Pendents de cobrament no tributaris 106.616,55 €      
Altres 20.266,57 €        

Total (B) 3.771,95 €-         

PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIA 2014 (A+B) 1.523.096,08 € 

Saldos de dubtós cobrament, a 31.12.2014

 
 
Així mateix, l’epígraf de pendents de cobraments no tributaris presenta la següent composició:  
 

Any Partida Descripció Dret Pendent
Saldo Dubtós 
Cobrament 

2003 76105 SUBV. DIBA TEATRE ODEON 22.925,27 €     22.925,27 €     
2005 46201 SUBV. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 10.152,09 €     10.152,09 €     
2005 75005 SUBV. DEPARTAMENT COMERC RIERA BUSCARONS 15.815,98 €     15.815,98 €     
2009 45501 GENCAT SUBVENCIO DRETS HUMANS 1.065,00 €       1.065,00 €       
2009 55000 CONCESSIO SERVEI D'AIGUES. SOREA 2004 46.658,20 €     46.658,20 €     
2013 46100 SUBV. DIPUTACIÓ BCN 10.000,01 €     10.000,01 €     

106.616,55 € 106.616,55 €  
 
Pel que respecte a la dotació per insolvències de l’Ajuntament, no s’han tingut en compte els criteris 
dictats en data 6 de febrer de 2015 per la Direcció General de Política Financera (Nota informativa 
sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2015). D’haver considerat els 
citats criteris en la dotació per insolvències, aquesta hauria augmentat en 166.137,23 euros, situant-
se per tant, en 1.689.233,31 euros, i en conseqüència, el Romanent de Tresoreria per a Despeses 
Generals hagués estat de 5.027,48 euros. 
 
En quan a l’Organisme Autònom RÀDIO CANET, s’ha dotat íntegrament el saldo pendent de cobrament 
de deutors pressupostaris d’exercicis tancats. 
 
Per altre banda, considerant el volum del saldo de l’epígraf de “Fiances i dipòsits rebuts a curt 
termini”, caldria procedir a analitzar individualitzadament les fiances i dipòsits pendents de 
cancel·lació amb la finalitat de donar de baixa aquelles fiances i dipòsits prescrits. 
 
Addicionalment a l’anterior, cal mencionar que el càlcul del Romanent de Tresoreria, tot i calcular-se 
d’acord amb la normativa comptable, no compleix el principi d’imatge fidel de la situació financera de 
l’Entitat, ja que no recull fet succeïts en l’exercici que suposen obligacions o compromisos per la 
mateixa, i que no disposen de cap finançament específic en el pressupost vigent aprovat. Aquests fets 
són: 
 

 Finançar la incorporació al pressupost del nou exercici de les obligacions, que no s’han 
reconegut en el pressupost durant l’exercici liquidat, per import de 46.487,62 euros, respecte 
de l’Ajuntament i 1.295,55 euros respecte de l’Organisme Autònom Ràdio Canet segons el 
següent detall: 

 



 

 

 

 

- Ajuntament: 
 

Concepte Aplicació Import
RECANVI MAQUINA DE LA PLATJA 2014 21 15500 21300 3.500,02 €     
TREBALLS 2on.INSTITUT 2014 21 15500 21000 266,20 €       
MATERIAL VARIS OF. INF.I TURISME 2014 21 15500 21000 1.245,47 €     
MATERIAL VIES PUBLIQUES 2014 21 15500 21000 1.194,92 €     
MATERIAL VIL.LA FLORA 2014 31 33000 21201 249,84 €       
MATERIAL VARI SERVEI ENLLUMENAT 2014 21 16500 21000 726,00 €       
REVISAR VEHICLE 9005BMH PER ITV 2014 21 15500 21400 478,55 €       
GRAVACIÓ I EDICIÓ VARIS PER LA BILBIOTECA 2014 31 33400 22609 217,80 €       
CONFECCIÓ DE 2 LONES FAÇANA CASA MUSEU 2014 31 33400 22609 1.593,57 €     
SORTIDA AL TEATRE ROMEA 17-12-14 2014 31 33400 22609 302,50 €       
TREBALLS EXTRAORDINARIS ENLLUMENAT ENTORN EXCASETA INF. I TUR. 2014 21 15500 61900 2.654,74 €     
TREBALLS PREVIS PORTAR NOVA CANONADA AIGUA A LA VORERA PS. MARITIM 2014 21 15500 61900 3.000,80 €     
TREBALLS NOU DRENATGE I EVACUACIÓ AIGUES PLUVIALS  EXCASETA INFORM. I TURISME 2014 21 15500 61900 6.087,57 €     
MODIF.PROJECTE I DIREC.FACULTATIVA OBRES EXCASETA INFORM. I TURISME 2014 21 15500 61900 3.267,00 €     
APORTACIÓ RADIO CANET RESTA NOV. I DES.2014 2014 33 49100 41000 17.202,64 €   
PRESTEC 2014 PENDENT RETORNAR  EN L'EXERCICI 2015 2014 40 23000 83000 4.500,00 €     

Total 46.487,62 €  
 

- Organisme Autònom Ràdio Canet:  
 

Concepte Aplicació Import
COMISSIONS VARIES I CORREO BANCARI 2014 10 93400 35900 22,75 €         
COMISSIONS VARIES 2014 10 93400 35900 27,58 €         
APORTQCIÓ QUOTA EMPRESERIAL DESEMBRE 2013 2014 10 23100 16000 1.245,22 €     

Total 1.295,55 €    
 

 Finançar les obligacions derivades per la devolució d’ingressos, per import de 47.254,70 €, pel 
que respecte a l’Ajuntament. 
 

 L’Ajuntament ha assumit compromisos que s’han d’incorporar al nou pressupost (import de les 
A i D a incorporar), per import de 75.189,56 €, que no estan finançats amb romanent afectat, 
majors ingressos o compromisos certs d’aportació, els quals haurà d’assumir, ja que són 
compromisos realitzats per l’Entitat. 

 
F.- Excés de finançament afectat 
 
Correspon als ingressos de caracter finalista obtinguts que a data de tancament no s’ha destinant a la 
finalitat del seu atorgament: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: 
 
El detall de l’excès de finançament afectat per projectes que hi figura en el Romanent de Tresoreria 
liquidat corresponent a l’exercici 2014 s’especifica a continuació: 
 

Denominació
Desviació en 
Finançament

ÓDEON. FASE PRIMERA CONSTRUCCIÓ 491.983,54 €                 
OBRES OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ 425,77 €                        
GESTOR D'EXPEDIENTS 37.000,00 €                   
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL 600.775,20 €                 
PARKING CASERNA GUARDIA CIVIL 10.000,00 €                   
INVERSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 22.185,75 €                   
ACONDICIONAMENT VIARI 2.551,72 €                     
ARRANJAMENT MUR RIERA SANT DOMENEC 1.307,12 €                     
BARANES PARCS I JARDINS 4.184,09 €                     
SENYALITZACIÓ PARCS I JARDINS 1.613,98 €                     

TOTAL 1.172.027,17 €               



 

 

 

 

 
OA Ràdio Canet:  
 
No té despeses amb finançament afectat. 
 
G.- Operacions no Pressupostaries 
 
Corresponen a operacions conformades per ingressos i despeses que no són pròpies de l’Ajuntament 
sinó que aquest fa d’intermediari, retenidor a compte o dipositari de fiances. També s’utilitzen aquests 
tipus d’operacions per comptabilitzar ingressos o despeses que posteriorment s’aplicaran al 
pressupost.  
 
DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 
 
Els detall dels deutors no pressupostaris es el següent: 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
DIPÒSITS CONSTITUÏTS 3.000,00 €        -  €               
HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. -  €               9.141,73 €        
BESTRETES DE PERSONAL 1.835,14 €        
ALTRES DEUTORS  NO PRESSUPOSTARIS 6.394,34 €        16,13 €            
Total 11.229,48 €      9.157,86 €        
 
CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
 
Els detall dels creditors no pressupostaris es el següent: 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.R.P.F. 93.187,37 €       962,41 €          
QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL 108.498,97 €     1.146,22 €        
HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A. 1.971,80 €        781,62 €          
RETENCIONS NOMINES 1.726,56 €        -  €               
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 157.059,91 €     12,36 €            
FIANÇES 576.208,22 €     -  €               
Total 938.652,83 €   2.902,61 €        

 
H.- Límits Legals Derivats de la Liquidació 
 

1. Ràtio d'estalvi net 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
Ingressos corrents (Capítols 1 a 5) 12.542.851,34 €  128.618,85 €        
Despesa corrent no financera (Capítols 1, 2 i 4) 10.122.636,56 €  117.237,29 €        
Estalvi brut 2.420.214,78 €    11.381,56 €          
Anualitat teòrica (*) 1.334.900,00 €    -  €                      
Estalvi Net 1.085.314,78 €    11.381,56 €          

(*) S'ha considerat la suma del Capítol 3 i 9 del Pressupost 2015, no considerant l'amortització
extraordinària prevista (450.000 €)  
 

2. Ràtio legal d'endeutament 
 

D'acord amb l'article 53 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals la situació de l'Ajuntament sobre l'endeutament total és 
del 70,73%. 



 

 

 

 

 
3. Límits d'aprovació d'operacions de crèdit 

 
A curt termini: L'Alcalde - President esdevé l’òrgan d’aprovació per operacions fins a 
1.518.395,48 €. 
 
A llarg termini: L'Alcalde- President esdevé l’òrgan d’aprovació per operacions fins a 
1.254.285,13 €. 

 
I.- Avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària 
 
L'article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, amb el títol "Principi de Transparència", estableix que "La contabilidad de las 
Administraciones Pública y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, así 
como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que 
permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa 
europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas 
Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y en entidades comprendidos en el 
ámbito de aplicación de esta ley. " 
 
L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, és a dir, 
aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-95), el qual permet la 
comparació homogènia entre els diferents països europeus. 
 
Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la Llei Orgànica la qual estableix que :  
 
"1.La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 
gatos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se 
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o de superávit estructural. 
3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se endenderá por estabilidad 
presupuestaria la posición de equilibrio financiero. " 
 
La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la mateixa norma 
en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se aplicara la metodología 
utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria." 
 
L'article 16-2 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria estableix que: "la 
Intervenció local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la 
propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter 
independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto 
rejundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación 
del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. 
 
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la 
base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en 
términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales" 
 
Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional, cal 
partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat 
pressupostària (diferencia entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i les 
obligacions reconegudes dels mateixos capítols de l'estat de despeses, i posteriorment, efectuar 



 

 

 

 

diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de 
Comptabilitat Nacional. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament liquidada en l’exercici 2014 és el següent: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: 
 

Obligacions
Drets reconeguts reconegudes Cap/Nec

nets netes Ajustaments Finançament
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
a. Operacions corrents 12.542.851,34 €      10.430.856,54 €      2.111.994,80 € 
b. Altres operacions no financeres 5.154,60 €                881.925,85 €           876.771,25 €-     
1.Total operacions no financeres (a+b) 12.548.005,94 €      11.312.782,39 €      1.235.223,55 € 

Ajustaments SEC

Ajustament recaptació Cap.1 95.937,67 €-       
Ajustament recaptació Cap.2 521,66 €-            
Ajustament recaptació Cap.3 40.963,77 €-       
Ajustament Liquidació PIE 2008 20.703,63 €       
Ajustament Liquidació PIE 2009 49.643,47 €       

CAPACITAT FINANÇAMENT 1.168.147,55 €  
 
 
 
 
 
OA Ràdio Canet:  
 

Obligacions
Drets reconeguts reconegudes Cap/Nec

nets netes Ajustaments Finançament
OOAA RÀDIO CANET
a. Operacions corrents 128.618,85 €           117.579,31 €           11.039,54 €       
b. Altres operacions no financeres -  €                          -  €                          -  €                   
1.Total operacions no financeres (a+b) 128.618,85 €           117.579,31 €           11.039,54 €       

Ajustaments SEC

Ajustament recaptació Cap.1 -  €                   
Ajustament recaptació Cap.2 -  €                   
Ajustament recaptació Cap.3 84,28 €-               

CAPACITAT FINANÇAMENT 10.955,26 €        
 
D'acord al que preveu l'art. 32. Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària y 
Sostenibilitat Financera, “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 
este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir 
el endeudamiento neto. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.” 
 
Aquest article ha estat interpretat per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de 14 de febrer de 2014, i de 6 de febrer 
de 2015, de la següent manera: 
“Destí dels ingressos superiors als previstos i del superàvit 
 
Els ingressos superiors als previstos s'han de determinar en el moment de confeccionar la liquidació 
del pressupost. La seva aplicació s'ha d'efectuar en el marc i amb els criteris descrits per a l'aplicació 
del superàvit en els paràgrafs següents. 
 



 

 

 

 

En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s'ha de destinar, a reduir 
l'endeutament net, amb el límit del volum de l’endeutament si fos inferior al superàvit.” 
 
“El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu s’ha de destinar a les finalitats 
següents, en funció del recursos líquids disponibles: 
 

 Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels compromisos 
de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporables. 

 Compliment del termini legal de pagament a proveïdors. 
 Inversió, en cas de compliment de les condicions legals i Reducció d’endeutament” 

 
J.- Regla de la despesa 
 
Pel que fa al compliment de la regla de la despesa, el quadre següent detalla resumidament 
l’Incompliment del citat paràmetre: 
 

Entitat 

Despesa 
computable 
Liquidació 

2013 

Amb taxa 
d'increment

1,5% 

Ajustaments
recaptació Total 

Despesa 
computable 
Liquidació 

2014 

   
Ajuntament 
de Canet 
de Mar 

9.231.678,21 9.370.153,38 -256.042,96 9.114.110,42 10.227.088,80 

Org. Aut. 
Ràdio 
Canet 

105.062,92 106.638,86 0 106.638,86 117.237,29 

   

   9.220.749,28 10.756.869,17 
 
Pel que respecte a la despesa computable que hi figura en el quadre anterior: 
 

Descripció (Ajuntament) 
Import 
2013 

Import 
2014 

  

Despeses (Cap. 1 a 7) 10.003.762,50 11.004.562,41 
Venda d’immobilitzat -1.100,00 -5.154,60 
Despeses sense consignació 412.543,08 -366.055,46 
Pagaments altres entitats del 
grup -98.000,00 -123.000,00 

Despeses finalistes subvencions:  

 - Generalitat de Catalunya -232.765,71 -59.078,24 
 - Diputació -688.059,31 -75.980,34 
 - Altres -164.702,35 -148.204,97 
  

Total 9.231.678,21 10.227.088,80 
 
Pel que a l’Organisme Autònom Radio Canet, les xifres que hi figuren corresponen a la suma de les 
obligacions reconegudes de capítol 1 a 7. 
 
Pel que respecte als ajustaments per recaptació: 
 

Descripció  Import 



 

 

 

 

 

Reducció tipus d'IBI -248.260,65 
Supressió taxes administratives -7.782,31 

 

-256.042,96 
 
Cal posar de manifest, que en sessió plenària de 7 de maig de 2015, l’Ajuntament va aprovar el Pla 
Econòmic i Financer 2014-2015, per donar compliment a l’establert a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
K.- Pla de Sanejament 2011 – 2014 i Pla d’Ajust 2012 – 2017 
 

El quadre següent resum en milers d’euros les principals magnituds de la liquidació del 
pressupost 2014, comparada amb el Pla de Sanejament 2011 – 2014, i el Pla d’Ajust 2012 - 
2017. 

 
(milers d'euros)

Descripció
Liquidació

2014

Pla 
Sanejament
2011-2014

Pla d'Ajust
2012 - 2017

Ingressos Corrents 12.548,47    13.000,09    11.890,54    
Despeses Corrents 10.425,44    10.235,36    10.010,28    
Resultat Corrent 2.123,03      2.764,73      1.880,26      
Ingressos Capital 5,15              -                 100,00         
Despeses Capital 2.537,98      2.025,22      1.938,07      
Ràtio Endeutament 70,73% 52,57% 72,80%
Romanent Tresoreria 183,27         1.267,86      610,11         
Estalvi Net 1.096,70      883,18         242,19          
 
Del quadre anterior cal destacar els següents aspectes: 
 

 El Resultat corrent obtingut a la liquidació, esdevenen inferiors als previstos en el Pla 
de Sanejament, i superiors al del Pla d’Ajust. 

 L’estalvi net obtingut a la liquidació, esdevé superior al prevists tant al Pla de 
Sanejament com a Pla d’Ajust. 

 La Ràtio d’endeutament supera la prevista en el Pla de Sanejament, atès 
fonamentalment a: 

 
o L’allargament aprovat del retorn de la Participació dels Tributs de l’Estat 2008 i 

2009. 
o L’operació signada en virtut del Pla d’Ajust que preveu un retorn en 10 anys 

amb carència inicial de 2 anys. 
o Els ingressos corrents liquidats són inferiors als previstos en el Pla de 

Sanejament. 
 

 El Romanent de Tresoreria liquidat esdevé inferior al previst tant al Pla d’Ajust com al 
Pla de Sanejament. 

 
INFORMO 
 
L’Ajuntament presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals positiu per import de 
171,16 milers d’euros, aixi com un estalvi net de 1.085,31 milers d’euros. 
 



 

 

 

 

L’esmentat Romanent de Tresoreria per a despeses generals haurà de destinar-se inicialment, d’acord 
amb la interpretació de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de 14 de febrer de 2014, al Sanejament de les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels compromisos de despesa assumits per 
l’existència de romanents de crèdit incorporables (168.931,88 euros), haguent d’utilitzar la diferencia 
per al compliment del termini legal de pagament a proveïdors, i per la reducció de l’endeutament en 
termes nets. 
 
Pel que respecte a la dotació per insolvències que hi figura en el Romanent de Tresoreria de 
l’Ajuntament, no s’han tingut en compte els criteris dictats en data 6 de febrer de 2015 per la Direcció 
General de Política Financera (Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 
l’exercici de 2015). D’haver considerat els citats criteris en la dotació per insolvències, aquesta hauria 
augmentat en 166.137,23 euros, situant-se per tant, en 1.689.233,31 euros, i en conseqüència, el 
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals hagués estat de 5.027,48 euros, xifra que seria 
insuficient per assumir el Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i el 
compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit 
incorporables (168.931,88 euros), esmentats anteriorment. 
 
L’Organisme Autonom Radio Canet presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals 
positiu per import de 11,04 milers d’euros, aixi com un estalvi net de 11,38 milers d’euros. 
 
Pel que fa a la regla de la despesa, tal i com ja s’havia previst en l’aprovació del pressupost de 
l’exercici 2014, s’incompleix en la Liquidació del Pressupost la Regla de la Despesa, havent aprovat en 
sessió plenaria de 7 de maig de 2014, un Pla Economic i Financer per a donar compliment a l’objectiu 
d’estabilitat pressupostaria i de la regla de la despesa en el termini màxim d’un any.” 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 
 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, la liquidació posa de manifest, les 
previsions inicials, les seves modificacins i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul.lats així com la recaptació neta. 
 

3. S’ha complert el que estableix l’article 92 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que 
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 22 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i article 16 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986. 
 
Per la present RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 corresponent a l’Ajuntament de 
Canet de Mar i a l’OA Ràdio Canet. 
 
SEGON.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
TERCER.- En compliment d’alló que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, trametre còpia de la liquidació de 



 

 

 

 

l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio Canet a la delegació d’Hisenda i al Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde president, a la vila de Canet de Mar, 22 de maig de 2015. 
 
Vist que la Comissió Assessora reunida en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2015, 
prèvia a l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada d’aquesta 
proposta,  
 
ÚNIC.- Es dóna compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, 
mitjançant Decret de l’Alcaldia 659, de data 22 de maig de 2015. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica que en 
aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte al Ple de la liquidació del pressupost municipal 
de l’exercici 2014. El resultat pressupostari corresponent a aquest exercici és positiu, de 
277.000 euros. Aquest resultat és degut a un superàvit de les operacions corrents, és a dir, 
els ingressos menys les despeses, per import de 1,2 milions d’euros, i un saldo negatiu de 
les operacions financeres per import d’1,6 milions d’euros, que correspon exclusivament al 
retorn de préstecs, ja que en aquest exercici no s’ha produït cap increment de 
l’endeutament. Com a conseqüència, el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria, se 
situa en 171.164 euros. Cal dir que s’haurà de destinar una part d’aquest romanent a 
satisfer obligacions que no disposaven de partida pressupostària en l’exercici 2014 i que 
s’incorporaran al pressupost de l’exercici 2015. Aquestes obligacions estan detallades en 
l’informe d’Intervenció i l’import total és de 46.487 euros. Un indicador de la salut financera 
és l’estalvi net que posa de manifest la capacitat de retorn dels préstecs; en aquest exercici 
s’assoleix la xifra d’1,1 milions d’euros. Un altre punt important de l’informe és el que fa 
referència a la comparació de l’execució del pressupost amb les magnituds previstes al pla 
de sanejament. En aquest sentit, els ingressos estan per sota dels que es preveien al pla de 
sanejament, mentre que la despesa és pràcticament la mateixa. Això suposa que el resultat 
corrent real sigui inferior al fixat en el pla de sanejament. Les causes són bàsicament dues. 
Per una part, al pla de sanejament es preveia una pujada constant dels impostos que en la 
realitat no s'ha dut a terme per no gravar més la càrrega impositiva del ciutadà. I per altra 
part, es va considerar la necessitat d’incrementar l’import destinat a inversions, responent a 
les necessitats del municipi. La ràtio d’endeutament és superior a la prevista a causa del fet 
que el pla de sanejament preveia un retorn dels préstecs a tres anys, però com que 
l’Ajuntament s’ha acollit al pla d’ajust del govern, el termini d’amortització ha passat a ser 
de deu anys. Aquesta ràtio d’endeutament està per sota del límit que permet la normativa 
actual, que és del 75%. D’altra banda, l’estalvi net és superior al previst i, per tant, 
reflecteix una millora de la capacitat financera. Creu que l’Ajuntament continua, pel que fa a 
la situació econòmica, en una evolució positiva que es va iniciar a partir de l’exercici 2011. 
Això ha estat possible, en primer lloc, per l’esforç fiscal del ciutadà i, en segon lloc, pel 
control de la despesa i la prudència a l’hora de pressupostar la partida d’ingressos. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que no 
estan d’acord amb aquest punt, ja que el senyor interventor, l’any 2014, va elaborar 
diversos informes desfavorables i considera que s’hauria d’intentar seguir les seves 
indicacions. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
pressupost de l’exercici 2014 ha complert l’objectiu amb què es va dur a terme. Ha permès 
un estalvi net per aconseguir treure l’Ajuntament del pla de sanejament. Creu que l’estalvi 



 

 

 

 

net d’1.120.000 euros és molt important. Això vol dir que s’han pagat préstecs per aquest 
valor i, a més a més, que la ràtio d’endeutament també està dins dels límits de la 
normativa, tot i que una mica elevada. Comenta que és evident que tenir un termini de deu 
anys per retornar els préstecs també afavoreix l’Ajuntament. En definitiva, s’han acomplert 
les expectatives i considera que a partir d’ara, com ja ha dit algun cop, ja es pot començar a 
pensar a fer algun tipus d’inversió més important. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs Independents, 
explica que quan el senyor Xirau i ell mateix eren a govern es van trobar amb un dèficit de 4 
milions i mig d’euros i quatre anys més tard hi ha un superàvit de gairebé 200.000 euros. 
Considera que val la pena dir-ho. Espera que d’aquí a quatre anys també hi hagi superàvit. 
 
El senyor Gregori demana a la senyora Serra si pot concretar quins són els informes 
desfavorables d’Intervenció. 
 
La senyora Serra comenta que es refereix als informes que han pogut veure a la Comissió de 
Comptes. 
 
El senyor Gregori aclareix que ara s’està parlant de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2014 i a la Comissió de Comptes que han tingut al matí, es parlava del compte general, el 
qual es portarà a consideració del Ple al mes de setembre. 
 
3.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE JULIOL DE 2015 
AMB RELACIÓ A LES OBRES DE REPARACIÓ D’ESQUERDES I SUBSTITUCIÓ DE 
PORXO DE L’ESCOLA MISERICÒRDIA 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2015, sobre l’aprovació de les 
obres de reparació d’esquerdes i la substitució del porxo a l’Escola Misericòrdia, que es 
transcriu a continuació: 
 
8.- APROVACIÓ OBRES DE REPARACIÓ D’ESQUERDES I SUBSTITUCIÓ DE PORXO AL CEIP 
MISERICORDIA 
 
Vista la instància presentada pels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a les 
obres de reparació d’esquerdes i substitució de porxo al CEIP Misericòrdia ubicada a l’Avinguda Angel 
Planet s/n. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 3 de juliol de 2015, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que correspon al projecte bàsic i executiu, i estudi 
bàsic de seguretat i salut, per a la reparació d’esquerdes existents al laboratori de la primera planta del 
CEIP Misericòrdia i a la construcció d’un porxo en substitució del que va ser enderrocat el present curs a la 
zona del pati del parvulari, que es substituirà amb materials lleugers (amb una estructura de perfils 
metàl·lics i coberta de xapa). El termini d’execució previst al projecte és de 2 mesos i el pressupost 
d’execució material de 31.819,09 €. 

 
La documentació no es presenta com una sol·licitud de llicència sinó com una comunicació amb un CD 

corresponent al projecte executiu i l’estudi de seguretat i salut. Tal com estableix l’ordenança reguladora de 
la informació urbanística i de la intervenció dels actues d’edificació i ús del sòl de Canet de Mar, les obres 
estan subjectes a l’obtenció de la llicència corresponent.  

 
Consultada la normativa urbanística municipal, es constata que les obres proposades acompleixen amb 

els paràmetres d’aplicació, conseqüentment s’informa favorablement la documentació aportada sempre i 



 

 

 

 

quant s’incorpori un assumeix d’un tècnic competent i es tramiti la llicència d’obres corresponent. 
Tanmateix, serà necessari informar a l’Ajuntament de l’empresa adjudicatària un cop sigui contractada.” 

 
Atès que en data 3 de juliol d’enguany el Departament d’Ensenyament ha presentat l’assumeix i 
direcció de les obres d’execució de l’actuació. 

 
Vist l’informe número 15/2015, de 10 de juliol, de la Secretaria de la Corporació, el contingut del qual 
és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació presentades pels 
Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per tal d’obtenir llicència municipal per a les obres de reparació d’esquerdes i substitució de 
porxo de l’edifici CEIP Misericòrdia, ubicat a l’Avinguda Angel Planet s/n. s’emet informe a partir dels 
següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 17 de juny 2015, registrat d’entrada amb el número 4286, els Serveis 
Territorials al Maresme – Vallès Oriental del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
presenten la documentació necessària per a l’atorgament de llicència d’obres menors per a les obres de 
reparació d’esquerdes i substitució de porxo a l’edifici CEIP Misericòrdia ubicat al carrer Angel Planet s/n. de 
conformitat amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’equip Seguí Arquitectura. 
 
2n.- L’arquitecta municipal ha emès, en data 3 de juliol de 2015, informe favorable sobre la concessió del 
permís sol·licitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta de forma genèrica a les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, si bé manifesta que s’haurà de presentar l’assumeix d’un tècnic competent i informar a 
l’Ajuntament de l’empresa adjudicatària un cop sigui contractada. Al mateix dia, data 3 de juliol amb 
número de registre 4737, han presentat l’assumeix dels tècnics que portaran la direcció facultativa de les 
obres. 
  
3r.- En el municipi de Canet de Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de Planejament aprovades per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 16 d’octubre de 1991 i publicades en el DOGC núm. 
1549, el 31 de gener de 1992. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes a llicència d’obres de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, 
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots 
els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament 
d’obres. 
 
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de l’interessat. La 
sol·licitud ha de complir els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, ha d’anar documentada en els termes 
que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 117 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i ha de 
precisar l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat 
amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercer.- Les obres que exigeixen projecte enunciades en l’art. 2.2 de la LOE i en l’art. 75.2 i 4 ROAS, s’han 
d’atorgar o denegar, de manera motivada (art. 243.1 TRLS92, art. 180.2 TRLUC i art. 81.1 ROAS), en el 
termini de dos mesos des de la seva sol·licitud (art. 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si 
s’escau, els 10 dies atorgats per a l’esmena de deficiències de la sol·licitud (art. 71 LRJPAC), els 10 dies que 
eventualment es concedeixin per a esmenar les deficiències del projecte (art. 79.d i art. 81.1 ROAS) així 
com el termini establert a la corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres 
administracions públiques. 
 
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució expressa es 
produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, segons els casos, sense que, 



 

 

 

 

segons disposa l’art. 43.5 LRJPAC modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sigui necessari sol·licitar la 
certificació d’acte presumpte. D’acord amb la nova redacció de l’esmentat art. 43.5 LRJPAC, per evitar que 
es produeixin els efectes del silenci administratiu no és suficient que es dicti la resolució en el termini de dos 
mesos, sinó que cal també que la notificació es faci efectiva en el susdit termini de dos mesos. 
 
Quart.- D’acord amb el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, es pot aplicar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres en 
edificis culturals i altres d’utilitat municipal. 
 
Pel que fa la bonificació de l’ICIO, a l’Ordenança Fiscal núm. 5, relativa a l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, l’article 6è disposa el següent: 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 

municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació de fins el 95% en la quota de l’impost. 

 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Respecte a les taxes urbanístiques, l’article 21 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) disposa: 
 
“Article 21. Casos de no subjecció i d’exempció. 
 
1. Les entitats locals no poden exigir taxes pels serveis següents: 
 
a) Proveïment d’aigües en fonts públiques. 
b) Enllumenat de vies públiques. 
c) Vigilància pública en general. 
d) Protecció civil. 
e) Neteja de la via pública. 
f) Ensenyament als nivells d’educació obligatòria. 
 
2. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar les taxes per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de 
comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.” 
 
L’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 20, Taxa per la prestació de serveis urbanístics, modificada pel Ple 
de la Corporació en data 18 de octubre de 2006 (en endavant OF20) estableix: 
 
“Article 6è. Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
S'aplicarà les que reculli la legislació vigent.” 
  
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
 
(...) 
 
Segon.- En relació a les taxes municipals acreditatives per l’atorgament de la llicència, cal destacar que 
l’OF20 preveu estrictament l’aplicació de les exempcions, reduccions i bonificacions que reculli la legislació 
vigent, i que la TRLHL no preveu la no subjecció ni l’exempció per aquest tipus de llicència d’obres. 
 
Atès que es tracta d’idèntics supòsits, qui subscriu considera que no és d’aplicació cap bonificació ni 
exempció en relació a les taxes urbanístiques de tramitació. 
 
Sisè.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si bé fou delegada en 
la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, per la qual cosa, en els 
seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 



 

 

 

 

“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. 743/2015, de data 19 de juny”. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió de la llicència 
sol·licitada, si bé caldrà condicionar la llicència l’obra que s’informi a l’Ajuntament de l’empresa adjudicatària 
un cop sigui contractada”. 

 
RESULTANT que s’han complerts els 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 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, l’article 118 
i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de govern local en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a les obres de reparació d’esquerdes i 
substitució de porxo a l’edifici CEIP Misericòrdia, ubicat a l’Avinguda Angel Planet s/n., de conformitat 
amb el projecte bàsic i executiu redactat pel despatx Seguí Arquitectura, condicionada a que abans de 
l’inici de les obres s’hauran de liquidar l’ICIO, les taxes urbanístiques i les fiançes derivades de 
l’execució de les obres i a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal 
aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2007, i  
  
SEGON.- Donada la urgència en l’execució de les obres que hauran de finalitzar-se abans del 
començament del nou curs escolar, aplicar la bonificació del 95% de l’ICIO en base a l’Ordenança fiscal 
número 5, per un import de seixanta-tres euros amb seixanta-quatre cèntims (63,64 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb trenta-tres cèntims (116,33 €). 
  
TERCER.- Comunicar als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya que abans del començament de les obres caldrà dipositar les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i dels residus de 
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el 
moment de la finalització de les obres previ informe dels tècnics municipals i comprovant d’haver 
dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’informe tècnic i jurídic, será necessari informar a l’Ajuntament de 
l’empresa adjudicatària un cop sigui contractada. 

 
CINQUÈ.- Ratificar el present acord pel proper Ple Municipal a celebrar per la Corporació. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administració i d’acord amb la normativa de legal aplicació, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 



 

 

 

 

ÚNIC.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2015, amb 
relació a les obres de reparació d’esquerdes i la substitució del porxo de l’Escola 
Misericòrdia. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que el 15 de juliol la Junta 
de Govern Local va prendre aquest acord que ara ha de ratificar el Ple municipal. Explica 
que aquest estiu s’estan fent obres a l’escola Misericòrdia per dos motius, per unes 
esquerdes que hi ha a la façana lateral, tocant al laboratori de la primera planta, i pel porxo 
d’infantil, que s’ha canviat i se n’ha posat un de nou. Aquestes obres van a càrrec del 
Departament d’Ensenyament i representen una inversió de 32.000 euros. Explica que, a 
més a més de fer aquesta inversió en un edifici públic municipal, no tenia sentit que 
haguessin de pagar l’impost de construcció. Per això es va proposar en Junta de Govern 
considerar aquestes obres d’interès per al poble  i aplicar la bonificació del 95% de l’impost 
de l’ICIO. 
 
4.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA SUSPENSIÓ DE LA 
TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AL PERSONAL 
DE L’AJUNTAMENT 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 821 de data 23 de juliol de 2015, amb relació a la 
suspensió de la tramitació de l’expedient de responsabilitat patrimonial al personal de 
l’Ajuntament, el qual es transcriu a continuació: 
 
Decret núm. 821/2015, de 23 de juliol, de l’Alcaldia 
 
Atès que en data d’avui, l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial incoat als senyors 
xxx i xxx, per tal de determinar la seva possible responsabilitat en els fets que van donar lloc a la 
sentència núm. 284/13, de 7 d’octubre de 2013, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, ha emès una provisió el contingut literal de la qual és el següent: 
 

“Atès que en data 7 d’octubre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona 
va dictar la sentència núm. 284/13 en el procediment ordinari 317/2011-C, mitjançant la qual es 
va condemnar l’Ajuntament de Canet de Mar a abonar al demandant, l’expolicia local Sr. xxx, la 
quantia de 323.088,58 €, més els seus interessos legals des de la data de la reclamació 
administrativa. 
 
Atès que en els fonaments jurídics de l’esmentada sentència, el jutge apunta directament al qui 
va ser Cap de la Policia Local, Sr. xxx, i al sergent Sr. xxx com a responsables de la situació 
creada al recurrent, doncs considera que han quedat clars dos extrems: “la evidente situación 
laboral degradante y angustiosa a que jefe y subjefe sometieron de forma gratuita y deleznable, 
por abuso de jerarquía laboral, al actor, durante años, y la publicidad con que, con manifiesta 
estulticia, perpetraron sus actos, pues de ellos difícilmente pudo haber más testigos”. 
 
En base a l’anterior sentència i al que disposa l’art. 145.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC), el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de setembre de 2014, va acordar 
incoar expedient per a la determinació de la possible responsabilitat patrimonial dels senyors xxx 
i xxx per la condemna a l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant l’esmentada sentència núm. 
284/2013, de 7 d’octubre de 2013, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, tot 
nomenant instructor i secretària de l’expedient. 
 
Atès que en data 30 d’abril del 2014, el Sr. xxx va presentar un recurs d’apel·lació contra la 
interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona que no admetia la 



 

 

 

 

legitimació del Sr. xx per personar-se i mostrar-se com a part en el procediment ordinari en el 
que va recaure la sentència condemnatòria contra l’Ajuntament. 
 
Atès que la Secció 4a de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va emetre l’auto núm. 126/2014, en data 30 d’octubre de 2014, pel que va declarar la 
inadmissibilitat del recurs d’apel·lació interposat. 
 
Atès que el Sr. xx ha interposat un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional, el qual ha 
estat admès a tràmit amb el núm. 7465/2014 M. 
 
Atès que l’objectiu de l’esmentat recurs, és que el Tribunal Constitucional atorgui l’empara al Sr. 
xx, de manera que es reposin les actuacions judicials que van donar lloc a la Sentència de 7 
d’octubre del 2013 al moment processal en el que estima que tenia dret a comparèixer en el 
procediment per ser tercer interessat.  
 
Vista la situació processal descrita, cal analitzar les conseqüències jurídiques que es podrien 
donar cas de ser estimat el recurs d’empara presentat pel Sr. xx. Si s’estimés el recurs, el TC 
podria ordenar que es retrocedissin totes les actuacions processals al moment en què el Sr. xx 
hauria d’haver estat emplaçat, això és, al moment anterior en què es va resoldre remetre 
l’expedient administratiu al Jutjat per a la tramitació del procediment (art. 49.1 LJCA), anul·lant-
se així totes les actuacions judicials dutes a terme amb posterioritat a aquell moment. Així doncs, 
si el TC estimés l’esmentat recurs d’empara, la sentència núm. 284/13, de 7 d’octubre de 2013, 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona seria anul·lada, perdent tot sentit 
l’expedient incoat pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el 25 de setembre de 2014, el 
qual es deriva directament d’aquesta. 
 
La suspensió de la tramitació del procediment com a mesura cautelar per garantir l’eficàcia de la 
resolució en el cas de litispendència no està expressament prevista en el Reial Decret 429/1993, 
de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament del procediment de l’Administració sobre 
responsabilitat patrimonial, i tampoc està expressament prevista en la llista de supòsits regulats 
a l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que contempla la suspensió del transcurs màxim 
legal per resoldre un procediment i notificar la resolució. 
 
No obstant això, el que sí que preveu la normativa esmentada és la possibilitat, per part de 
l’autoritat competent, d’adoptar aquelles mesures provisionals oportunes tendents a assegurar 
l’eficàcia de la resolució que pogués recaure, si existissin elements de judici suficients (art. 72.1 
LRJPAC). En aquest cas, existeixen motius fonamentats per entendre que l’eventual estimació del 
recurs d’empara presentat pel Sr. xxx podria comportar el sobreseïment del present expedient 
per desaparició de la causa que el motiva (tant pel que fa al recurrent com pel que fa al Sr. xxx), 
raó per la qual es considera que seria convenient suspendre provisionalment la tramitació de 
l’expedient de responsabilitat patrimonial incoat pel Ple de la Corporació a personal de 
l’Ajuntament en la sessió celebrada el 25 de setembre de 2014, mentre i tant es mantingui la 
situació actual de litispendència, és a dir, fins que la Sala del Contenciós Administratiu del TC no 
resolgui el recurs d’apel·lació presentat pel Sr. xxx contra la interlocutòria de 4 d’abril de 2014 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 que li denegava la legitimat per ser part en el 
procediment ordinari 317/2011-C, en el benentès que aquesta mesura de suspensió temporal no 
origina perjudici de difícil o impossible reparació ni cap violació de drets emparats per la Llei (art. 
72.3 LRJPAC). 
 
És per tot això que, pel present 
 
RESOLC 
 
ÚNIC.- Proposar la suspensió de la tramitació de l’expedient per a la determinació de la possible 
responsabilitat patrimonial dels senyors xxx i xxx, incoat pel Ple de la Corporació en sessió de 



 

 

 

 

data 25 de setembre de 2014, mentre i tant duri la situació de litispendència és a dir, fins que el 
Tribunal constitucional no resolgui el recurs d’empara núm. 7465/2014 M interposat per xxx, 
doncs d’aquesta resolució depèn la continuació o sobreseïment d’aquest expedient. “ 

 
Atès que la propera sessió plenària no tindrà lloc fins al proper 30 de juliol 2015, vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Suspendre la tramitació de l’expedient per a la determinació de la possible responsabilitat 
patrimonial dels senyors xxx i xxx, incoat pel Ple de la Corporació en sessió de data 25 de setembre 
de 2014, mentre i tant duri la situació de litispendència és a dir, fins que el Tribunal constitucional no 
resolgui el recurs d’empara núm. 7465/2014 M interposat per xx, doncs d’aquesta resolució depèn la 
continuació o sobreseïment d’aquest expedient. 
 
SEGON.- Que el Ple ratifiqui aquesta resolució en la primera sessió ordinària que celebri. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció de la 
Vila, s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i 
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel López 
Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló Renau, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Pere Xirau i 
Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Toni Romero Carbonell, 
Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata, un vot en contra de la regidora Raquel Serra 
Lerga i una abstenció de la regidora Agnès Cortés Mas: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 821, de data 23 de juliol de 2015, amb 
relació a la suspensió de la tramitació de l’expedient de responsabilitat patrimonial al 
personal de l’Ajuntament. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica que 
aquest és un assumpte que s’arrossega des de fa uns quants anys i intentarà fer-ne un 
resum, des de l’inici i fins al moment actual. El 7 d’octubre de 2013, el Jutja Contenciós 
Administratiu número 15 de Barcelona va condemnar l’Ajuntament a pagar la quantitat de 
325.000 euros a un antic agent de la Policia Local, quantitat que l’Ajuntament ja ha abonat 
íntegrament a aquesta persona. Aquesta sentència apunta molt clarament a l’excap de la 
Policia Local i a un agent funcionari de la casa. Per aquest motiu i perquè ho mana la Llei, el 
Ple, en data 25 de setembre de 2014, va acordar iniciar l’expedient de responsabilitat 
patrimonial a aquestes dues persones, l’excap de la Policia Local de Canet de Mar i un altre 
funcionari policial. L’excap de la Policia va presentar un recurs d’apel·lació al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, el qual, en data 30 d’octubre de 2014, no va admetre. 
Posteriorment, el mateix excap presenta aquest recurs al Tribunal Constitucional. En cas 
que el Tribunal Constitucional admetés aquest recurs, es podria obrir un ventall de 
possibilitats que, fins i tot, podria portar a repetir el judici a partir del qual es va condemnar 
l’Ajuntament. Si això arribés a passar, la responsabilitat que es pogués derivar d’aquest 
possible altre judici podria ser ben diferent. Per tot això, porten a aquest Ple l’acord de 
suspendre aquesta demanda de repetició patrimonial contra aquestes dues persones, 
mentre el Tribunal Constitucional no resolgui aquest recurs. Això no treu que un cop el 
Tribunal Constitucional s’hagi pronunciat, l’Ajuntament pugui aixecar la suspensió i 
continuar aquest expedient de repetició patrimonial. 



 

 

 

 

 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que fa unes 
setmanes van demanar les actes de les comissions de seguiment de la Policia Local que 
feien referència a aquest tema i encara no les tenen i, per tant, desconeixen molt 
l’assumpte. Sí que és veritat, però, que a la passada Comissió de Seguiment Informativa de 
la Policia Local, el senyor Romero va fer un suggeriment que comparteixen en certa 
manera, i és que la probabilitat que el Tribunal Constitucional accepti aquest recurs 
presentat és molt baixa i consideren que suspendre aquest expedient és perdre el temps, 
perquè es perden dos anys. Així, doncs, amb la informació que tenen des de la CUP aquest 
grup municipal considera que amb aquesta suspensió s’està perdent el temps. Tenen la 
sensació que sempre s’està en espera de veure quin serà el pròxim pas de l’excap de la 
Policia Local. Creuen que s’hauria de tirar endavant. Per aquest motiu, s’abstindran. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que la seva 
intervenció anirà en la mateixa línia que la de la senyora Cortés. Explica que fa molt de 
temps que es va crear aquesta Comissió i potser la pregunta que s’hauria de fer és quins 
seran els passos següents que farà aquesta Comissió. No va poder assistir a l’última reunió i 
no sap si ja es van concretar aquests passos. Considera que la resposta del Tribunal 
Constitucional pot allargar-se molt i per això pregunta quins són aquests passos que s’han 
de fer i com s’han de fer. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que la 
competència per decidir aquest assumpte és de l’alcaldessa i aquest dret és d’una vital 
importància, perquè s’està delegant una competència i decidir-ho no hauria de ser la 
finalitat del Ple, ja que si fos així potser estarien cometent algun delicte. En segon lloc, 
comenta que si el Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs presentat, tant si 
dictamina a favor com si ho fa en contra, què farà aleshores el Ple. El vot de la seva 
formació serà en contra d’aquest assumpte. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la seva 
intervenció anirà en el mateix sentit que a la Comissió Informativa de Seguiment de la 
Policia Local. Queden només set dies hàbils per interposar recurs una vegada el Tribunal 
Constitucional dictamini. Des del seu punt de vista considera que s’han de tenir totes les 
accions preparades per no perdre aquesta finestra, ja que comptant només amb set dies és 
arriscat, depenent del resultat. Per aquest motiu, també creu que aquesta Comissió ha de 
deixar molt clar que es farà a partir d’ara. 
 
El senyor Josep Maria Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que quan va sortir la sentència d’aquest assumpte, el senyor Xirau i 
ell mateix eren a govern i el seu grup municipal va ser l’únic que volia recórrer la sentència, 
assessorats pels serveis jurídics de l’Ajuntament i també assessorats per una tercera 
persona, externa a l’Ajuntament. Els altres grups municipals van decidir que no s’havia de 
recórrer, la qual cosa no van acabar d’entendre perquè consideraven que pagar gairebé 
400.000 euros era pagar molts diners i consideraven que s’havien d’agafar al que fos per 
intentar no pagar-los. Aquí mateix s’ha dit que hi ha poques possibilitats que el Tribunal 
Constitucional admeti a tràmit el recurs, però n’hi ha i, per tant, ningú no pot saber què 
passarà. Han parlat també amb serveis jurídics i consideren que és interessant aturar-ho i 
hi votaran a favor. 
 



 

 

 

 

El senyor Jesús Marín i Hernàdez, explica a la senyora Cortés que quan es reprenguin les 
comissions de cara al setembre ja tindran tota la informació que necessiten. També 
comenta que no creu que es pugui considerar que aquesta suspensió sigui una fugida 
endavant. Des del govern i el seu grup municipal en particular, es considerava que la fugida 
endavant era precisament presentar un recurs a la sentència, cosa que era molt lícita, i 
segurament ara mateix no es trobarien en aquesta situació i probablement no tindrien ni 
sentència. Es dirigeix a la senyora Tamayo i al senyor Romero i explica que sí que és cert 
que set dies hàbils són pocs, depenent del que resolgui fer el Tribunal Constitucional, i en 
l’última Comissió que es va fer divendres passat es va decidir que a partir del setembre 
s’aniria avançant, com per exemple amb les conclusions de tots els compareixents a 
aquestes comissions. Així, un cop el Tribunal Constitucional resolgués i només es tinguessin 
aquests set dies, ja es podria tenir molta feina a punt i preparada. Demana, com a govern, 
igual que també ho va fer quan formava part de l’altre govern, la màxima implicació de tots 
els grups municipals, per poder arribar a conclusions comunes i si la Comissió Informativa 
de Seguiment de la Policia Local considera de forma majoritària que s’ha de tirar endavant 
l’expedient, es tirarà endavant. Agraeix el vot favorable al grup municipal de Canetencs 
Independents, ja que repeteix que la unitat amb tothom és interessant, malgrat que 
anteriorment, dos dels membres d’aquest grup pensaven diferent. Es dirigeix a la senyora 
Serra i li pregunta de quin delicte no volen ser partícips si voten a favor d’aquest assumpte, 
ja que no se n’està cometent cap. En nom del grup municipal de CiU comenta que el grup 
de Som Canet sempre parla de la participació i ara que poden participar decideixen defugir 
responsabilitats. Per altra banda, la senyora Serra té raó dient que aquesta és una 
competència d’Alcaldia i precisament per això, per una decisió de l’alcalde, el senyor 
Joaquim Mas, del PSC, l’Ajuntament es troba en aquesta situació. Per tant, considera que és 
bo que entre tots es consensuï una solució, perquè tots són corporació i és bo que tots 
siguin corresponsables d’aquestes decisions. 
 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDIT PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 33/2015 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2015, existeixen despeses que no 
poden demorar-se a l’exercici següent i la previsió pressupostària resulta insuficient per a 
poder-les atendre adequadament. 
 
De conformitat al que disposen els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha d’incoar el 
corresponent expedient de modificació número 33/2015, de transferència de crèdit, 
corresponent al pressupost de l’any 2015, que s’haurà de finançar mitjançant baixes o 
anul·lacions d’altres partides. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2015 aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 27 de novembre de 2014 i tenint en compte allò que disposa 
l’article 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de l’interventor municipal de data 22 de juliol de 2015, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE  
LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 

 



 

 

 

 

Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 33/2015, amb destinació 
a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant transferència de crèdit, presentada per 
l’alcaldia la proposta de modificació, en compliment del que disposen els articles 179 i 180 del RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
articles 40, 41 i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe:  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, disposen: 
 

“Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.  
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de transferències 
establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.  
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció correspon 
al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de personal.  
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit amb 
subjecció al que disposen els apartats anteriors.  
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin aprovades pel 
Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen 
els articles 169, 170 i 171 de la Llei. 
 
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.  
 
1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents limitacions: 

 
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.  
b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.  
c. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte 
de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.  
 
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran d'aplicació quan es tracti de crèdits 
modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.” 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS  
 
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als extraordinaris 
concedits durant l'exercici.  
 
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 
 
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació de la mateixa es el Ple de l’Ajuntament. 
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
Segons disposen els articles 180.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 42.1 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, 



 

 

 

 

seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, publicitat i recursos 
contenciós - administratius dels Pressupostos els expedients de concessió de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit, es dir:  
 
3.1. Proposta amb Memòria Justificativa de l’Alcalde - President.  

 
3.2. Informe de la Intervenció.  

 
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament. 

 
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el Tauler d’Edictes i 
al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació de reclamacions durant 
l’esmentat període. 

 
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició pública no 
es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de un mes per a 
resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la finalització del de la publicació pública, i les 
reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, si no es resolguessin en el acord de 
l’aprovació definitiva.  

 
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les modificacions 
sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el Butlletí Oficial de la Província de 
BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.  
   
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament aprovada es 
remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial del Ministeri 
d’Economia i d’Hisenda a Barcelona. La remissió es realitzarà simultàniament a la tramesa al 
Bolletí Oficial de la Província., a que es refereix l’apartat anterior.  

 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació indicada en 
l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva aprovació.  
   
3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit podrà 
interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen 
les normes de l’esmentada jurisdicció.  
 
CONCLUSIÓ 
 
La proposta de modificació de crèdit número 33/2015 que es descriu a continuació, es 
conforme a la legislació aplicable: 
 



 

 

 

 

Altes:

Partida Descripció Import
11 92000 62300 Maquinària instal.lacions i utillatge 45,00 €
11 92000 62601 Equips informatics 6.000,00 €
20 15100 62500 Taules i cadires 1.120,00 €
22 17000 48900 Subvencions Mediambient 1.500,00 €
30 43000 22798 Treballs realitzats per altres empreses - Llums de Nadal 20.825,00 €
30 43000 22799 Treballs realitzats per altres empreses - Canet Rock 12.061,40 €
30 43001 22706 Actuacions pla estrategic 1.260,00 €
30 43002 22706 Dinamització teixit empresarial 9.870,00 €
30 43004 48909 Subvenció Unió de Botiguers 6.000,00 €
31 33400 22609 Activitats culturals 6.000,00 €
31 33210 63200 Aire acondicionat - Biblioteca 3.931,29 €
43 13000 62301 Aire acondicionat - Servidor Policia Local 1.597,20 €

Total Altes 70.209,89 €  
 
Baixes:

Partida Descripció Import
11 92000 22100 Energia electrica - edificis 1.500,00 €
30 43004 22706 Estudis i treballs tècnics - Unió de Botiguers 6.000,00 €
31 33000 48901 Subvenció concert Castell 5.000,00 €
31 33000 62500 Taules i cadires 1.000,00 €
11 92000 22706 Estudis i treballs tècnics 9.000,00 €
21 15320 62301 Carro neteja platges 19.509,63 €
42 31100 62300 Desfibriladors 2.000,00 €
42 31101 62200 Passareles formigo 1.718,50 €
42 31101 62300 Dutxes platja 2.624,80 €
21 15320 62400 Tractor 3.376,00 €
51 32600 62900 Wifi escola de teixits 3.200,00 €
11 16500 22100 Energia electrica - enllumenat públic 15.280,96 €

Total Baixes 70.209,89 €  
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per quinze vots a favor dels regidors 
Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori 
Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló Renau, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels 
Isart Falceto, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés Mas i dues abstencions 
dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 33/2015, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 
 



 

 

 

 

Altes:

Partida Descripció Import
11 92000 62300 Maquinària instal.lacions i utillatge 45,00 €
11 92000 62601 Equips informatics 6.000,00 €
20 15100 62500 Taules i cadires 1.120,00 €
22 17000 48900 Subvencions Mediambient 1.500,00 €
30 43000 22798 Treballs realitzats per altres empreses - Llums de Nadal 20.825,00 €
30 43000 22799 Treballs realitzats per altres empreses - Canet Rock 12.061,40 €
30 43001 22706 Actuacions pla estrategic 1.260,00 €
30 43002 22706 Dinamització teixit empresarial 9.870,00 €
30 43004 48909 Subvenció Unió de Botiguers 6.000,00 €
31 33400 22609 Activitats culturals 6.000,00 €
31 33210 63200 Aire acondicionat - Biblioteca 3.931,29 €
43 13000 62301 Aire acondicionat - Servidor Policia Local 1.597,20 €

Total Altes 70.209,89 €  
 

Baixes:

Partida Descripció Import
11 92000 22100 Energia electrica - edificis 1.500,00 €
30 43004 22706 Estudis i treballs tècnics - Unió de Botiguers 6.000,00 €
31 33000 48901 Subvenció concert Castell 5.000,00 €
31 33000 62500 Taules i cadires 1.000,00 €
11 92000 22706 Estudis i treballs tècnics 9.000,00 €
21 15320 62301 Carro neteja platges 19.509,63 €
42 31100 62300 Desfibriladors 2.000,00 €
42 31101 62200 Passareles formigo 1.718,50 €
42 31101 62300 Dutxes platja 2.624,80 €
21 15320 62400 Tractor 3.376,00 €
51 32600 62900 Wifi escola de teixits 3.200,00 €
11 16500 22100 Energia electrica - enllumenat públic 15.280,96 €

Total Baixes 70.209,89 €  
 
SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 33/2015 que s’aprova sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en compliment del que disposen els 
articles 179.2 en relació amb l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 42.1 en relació 
amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas contrari, el 
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, es deurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de l’esmentat 
expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les partides a 
conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la codificació orgànica. 
 



 

 

 

 

CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2015, resumit per capítols com 
segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
 
Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost

ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu
1 Impostos directes 6.210.364,00 € 6.210.364,00 €
2 Impostos indirectes 20.000,00 € 20.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.739.476,00 € 2.739.476,00 €
4 Transferències corrents 3.467.024,00 € 145.941,37 € 3.612.965,37 €
5 Ingressos Patrimonials 98.300,00 € 98.300,00 €
7 Transferència Capital 0,00 € 340.079,62 € 340.079,62 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.535.164,00 € 486.020,99 € 0,00 € 0,00 € 13.021.184,99 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.988.210,00 € 4.988.210,00 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.451.880,00 € 116.208,32 € 50.016,40 € 31.780,96 € 4.586.323,76 €
3 Despeses f inanceres 286.400,00 € 286.400,00 €
4 Transferències corrents 386.072,00 € 6.173,64 € 7.500,00 € 5.000,00 € 394.745,64 €
6 Inversions Reals 778.866,00 € 363.639,03 € 12.693,49 € 33.428,93 € 1.121.769,59 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.498.500,00 € 1.498.500,00 €

Totals despeses 12.389.928,00 € 486.020,99 € 70.209,89 € 70.209,89 € 12.875.948,99 €
Diferència 145.236,00 € 145.236,00 €

Modificació 33/2015

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica que es 
porta a consideració del Ple municipal l’aprovació d’aquesta modificació perquè s’ha detectat 
la necessitat de dotar algunes partides de despesa noves i d’incrementar-ne d’altres dins de 
la mateixa gestió, amb un import total de 70.209,80 euros. Aquest increment es 
compensarà per una reducció en el mateix import d’altres partides de despesa del 
pressupost, de tal manera que el pressupost de despeses quedarà inalterat i equilibrat. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el dia de 
la Comissió Assessora es van explicar moltes d’aquestes modificacions, però n’hi ha algunes 
que no, com per exemple la partida de les subvencions de Medi Ambient, que s’incrementa 
en 1.500 euros. Pregunta si és una subvenció a més de la que tenia la mateixa Àrea. També 
s’ha incrementat la partida d’activitats culturals en 6.000 euros. Entén que és l’import de la 
baixa de la subvenció dels concerts del Castell, que aquest any no s’ha utilitzat. Demana 
que els aclareixin aquests dubtes. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que, 
com ha dit la senyora Tamayo, a la Comissió Assessora van explicar molt bé aquestes 
modificacions, però també li va quedar el dubte d’on anirien destinats els 6.000 euros de la 
Unió de botiguers i també demana que expliquin la baixa dels desfibril·ladors. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, també pregunta per 
les explicacions d’aquestes modificacions de crèdit que han preguntat les portaveus dels 
grups municipals que ja han intervingut. Pel que fa als desfibril·ladors, sap que hi ha hagut 
alguna donació i pregunta si això té a veure amb aquesta baixa, tot i que considera que 
també es podrien haver comprat els dos que estaven pressupostats. Explica que, pel que fa 
a les passarel·les i a les dutxes de la platja, fa temps que hi ha una reivindicació, sobretot a 
l’avinguda Maresme, de fer més inversions i, finalment, també demana que expliquin a què 
anirà destinada la subvenció de la Unió de Botiguers. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, 
explica que els sembla del tot correcta aquesta modificació, ja que entenen que l’economia 



 

 

 

 

municipal, com la particular, és viva i canviant que s’ha d’anar adaptant a les 
circumstàncies. Si les modificacions de pressupost estan justificades, el seu grup municipal 
sempre estarà a favor d’aprovar-les. Creu que ERC agrairà aquest sentit del vot, perquè 
quan aquest grup era a l’oposició sempre s’abstenien. 
 
El senyor Gregori explica que el pressupost és una eina de treball que no ha de limitar, ha 
de ser flexible i ajudar a la gestió bàsica del municipi. Pel que fa a la modificació de la 
dotació de la deixalleria, hi ha una bonificació de la taxa de residus per a les persones que 
la utilitzen i amb aquesta modificació s’incrementa aquest import, per fomentar la utilització 
d’aquest equipament. Pel que fa als desfibril·ladors, és cert que van rebre una donació de 
dos aparells. Amb aquesta donació, aquest servei queda cobert i per això es donen de baixa 
els dos que hi havia pressupostats. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, explica que a la 
Comissió Assessora ja es va comentar que es donava de baixa la subvenció destinada als 
concerts del castell de Santa Florentina. També es dóna de baixa una partida de taules i 
cadires. Aquests diners s’han destinat a activitats culturals, per complementar-ne algunes o 
per fer-ne de noves. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, 
es dirigeix a la senyora Serra i al senyor Romero i explica que la subvenció de 6.000 euros 
de la Unió de Botiguers, que es destinaven a estudis per a la dinamització del comerç, es 
dóna de baixa perquè s’ha presentat l’oportunitat de signar un conveni amb l’Ajuntament, la 
Diputació i la Unió de Botiguers, mitjançant el qual es disposarà de 2.000 euros. Per aquest 
motiu, es canvien de partida aquests 6.000 euros i amb la subvenció de 2.000 euros, 
aquesta despesa es redueix a 4.000. 
 
La senyora Tamayo comenta que no li ha quedat gaire clar a què es destinaran els diners 
que hi havia pressupostats per als concerts del castell. No entén que aquests diners vagin a 
una partida sense saber a què aniran destinats, ja que quan hi ha una modificació de crèdit 
és perquè es necessiten uns diners per a una cosa en concret. 
 
El senyor Aranda explica que s’incorporen a una partida per incrementar les activitats 
culturals. Per exemple, quan s’acabin les obres d’adequació de l’Odèon i la plaça Colomer, 
s’haurà de fer una inauguració de l’espai i faran falta diners. De moment, encara s’ha de 
definir en què s’han d’invertir. Si bé la programació de Cultura ja està feta amb les partides 
adequades, aquests diners serviran per incrementar-la amb activitats que, per manca de 
pressupost, no s’havien pogut programar i ara es podran dur a terme. 
 
El senyor Romero pregunta a la senyora Tenas si tots els 6.000 euros aniran destinats a la 
dinamització del comerç. 
 
La senyora Tenas explica que aquests diners aniran destinats a una dinamitzadora que 
vindrà a treballar al poble per dinamitzar el teixit comercial. Principalment, treballarà per a 
la Unió de Botiguers, però com que aquesta Unió també necessita una reorganització, 
aquesta persona també es dedicarà a això. Explica també que una part d’aquesta subvenció 
anirà destinada a activitats pròpies de la Unió de Botiguers incloses dins la Fira Modernista i 
la campanya de Nadal. 
 



 

 

 

 

El senyor Xirau explica que els sembla bé que els 6.000 euros de la subvenció dels concerts 
del castell vagi a Cultura, ja que té les partides molt eixugades. 
 
6.- DECLARACIÓ DE DESERT DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CEMENTIRI MUNICIPAL PEL 
QUE FA ALS ENTERRAMENTS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de març de 2015, va acordar incoar 
expedient de contractació de la gestió del servei públic de cementiri municipal només pel 
que fa als enterraments, essent el tipus de licitació un cànon del 10 per 100 de l’import total 
dels serveis obligatoris subjectes a tarifes. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6846 de data 8 d’abril de 2015, i 
en el perfil de contractant de l’Ajuntament en la mateixa data. 
 
Atès que segons es desprèn del certificat emès per la secretària municipal en data 
24/4/2015, s’han presentat dues oferta dins del termini legalment establert. 
 
Atès que una vegada duta a terme la qualificació de la documentació administrativa per part 
de la Mesa de Contractació, es constata que tots els licitadors han aportat la documentació 
exigida pel Plec de clàusules administratives i tècniques particulars. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i d’obertura del sobre C, el 
contingut literal de la qual és el següent: 
 

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL 
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE CEMENTIRI MUNICIPAL PEL QUE FA ALS ENTERRAMENTS DE 
L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Lloc: Despatx annex a l’Alcaldia  
Data: 08/05/2015 
Horari: 12:15 h. 
Hi assisteixen:  Jesús Marín i Hernàndez, alcalde, actua com a president de la Mesa 
  Laureà Gregori Fraxedas, regidor d’Hisenda 
  Daniel Martín i Enrique, interventor 
  Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental 

Montserrat Carbonell Vila, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 

 
Licitadors: 
 
xx, en representació de Cabré Junqueras, SA 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en el sobre B 
pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el procediment obert per a la 
contractació de la gestió del servei públic de cementiri municipal pel que fa als enterraments de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, convocat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 
26 de març de 2015, publicat en el DOGC núm. 6846 de data 08/04/2015 i en el perfil de 
contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la mateixa data.  
 



 

 

 

 

2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 24.04.15 es va deduir 
que tots els licitadors havien aportat tota la documentació exigida pel PCAP. 
 
3. En data 5 de maig de 2015, el cap de la Brigada d’Obres i Serveis ha emès l’informe següent: 
 
En Manel Blanco del Río, arquitecte tècnic municipal i cap de la Brigada d’Obres i Serveis, emet el següent 
 
I N F O R M E 
 
Vistes les ofertes presentades per les empreses: 
 
- JARQUE SERVEIS S.L. 
- CABRÉ JUNQUERAS S.A. 
 
En relació a la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor per 
a la contractació de la gestió del servei públic de cementiri municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar. S’ha 
procedit a la valoració de la documentació que figura en el sobre B presentat per les empreses, segons el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per a la contractació de la gestió 
indirecta del servei públic de cementiri municipal sota la modalitat de concessió, pel procediment 
d’adjudicació obert. En concret, s’han valorat tenint en compte els criteris que depenen d’un judici de valor 
que estableix la Clàusula 10, del Plec. 
 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (20%) 
 
Segons el Plec de clàusules  
 
a) Proposta detallada d’organització i millores en el funcionament del servei, sense disminució del cànon 
ofert a l’Ajuntament: Fins a 20 punts. A tal efecte els licitadors hauran de presentar una memòria 
descriptiva del model de gestió. 
 
Tanmateix a la Clàusula 8.6, del Plec es referencia que:...... “La proposició de millores, en el seu cas, es 
presentarà mitjançant una relació valorada econòmicament i amb un calendari d’execució.” 
 
En aquest sentit, l’empresa JARQUE SERVEIS S.L. presenta un document de MEDIDAS DE CALIDAD EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO. MEMORIA. SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CANET DE MAR. I dins 
de l’apartat: 
 
Proposta d’organització, se’n dedueix: 
 
1. Informatització del servei de manteniment del cementiri amb un software de l’empresa Eprinsa, Giesfo o 
similar, dins del segon any de concessió. 
2. Vehicles i maquinaria: 
a. Generador elèctric 5.5 KW. 
b. Radial 230 mm 
c. Utillatge del ram de paleta. 
d. Utillatge per tasques d’exhumació. 
e. Carretilla d’obra. 
f. Màquina elèctrica aixeca fèretres. 
3. Recursos humans: 
a. 1 operari fix a ½ jornada. (no s’especifica categoria professional). 
b. 1 operari per hores. (no s’especifica categoria professional). 
4. Instrucció bàsica dels treballs d’exhumació de les restes: (emissió prèvia de fitxa de treball RIT-09.02): 
a. Treballs sense alçada. 
b. Treballs en alçada. 
c. Treballs sota el nivell del sòl. 
d. Treballs amb tancament de fibrociment. 
e. Treballs sense tancament de fibrociment. 
5. Relació d’EPIS (Equips de protecció individual Marcat CE) amb registre actualitzat d’entrega i 
manteniment. 
6. Atenció a l’usuari. 
7. Eliminació de residus.. 
8. Altres: 



 

 

 

 

a. Cursos de formació. 
b. Adequació i neteja de nínxols revertits. 
c. Reparació de voreres i esquerdes en paraments. 
d. Pintat de parets interiors-exteriors. 
e. Manteniment de la totalitat de les instal·lacions del cementiri. 
 
L’empresa JARQUE SERVEIS S.L., no presenta relació de millores mitjançant una relació valorada 
econòmicament i amb una calendari d’execució com es demana al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. En conseqüència no es valora aquest apartat. 
 
D’altra banda i en referència al sobre B de l’empresa CABRÉ JUNQUERAS S.A., presenta un document de 
PROJECTE DE GESTIÓ CEMENTIRI DE CANET DE MAR. I dins de l’apartat: 
 
Proposta d’organització, se’n dedueix: 
 
1. Gestió del servei d’enterrament a través d’un coordinador dels recursos humans i materials per dur a 
terme el servei. Amb una relació bàsica de les tasques a realitzar de: 
a. Inhumacions. 
b. Exhumacions. 
c. Col·locació de làpides. 
2. Gestió de la runa generada. 
3. Mitjans materials: 
a. Vehicle Peugeot Boxer, matrícula 3099 GKC 
b. Vehicle Peugeot Partner, matrícula 1609 GGP 
c. Vehicle Peugeot Expert, matrícula 0454 HLN 
d. Aparell elevador oruga model INCE Merak 
e. Utillatge del ram de paleta. 
f. Bastides, escales. 
g. Taller propi d’elaboració de làpides de marbre i de gravació ornamental. 
4. Recursos humans: 
a. Brigada de cementiris per a tasques de manteniment o inhumacions (no s’especifica categoria 
professional ni relació). 
5. Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals: 
a. Pla de prevenció de Riscos Laborals. 
b. Constitució de Comitè de Seguretat i Salut amb delegats de prevenció. 
c. Cursos de formació. 
 
L’empresa CABRÉ JUNQUERAS S.A., no presenta relació de millores mitjançant una relació valorada 
econòmicament i amb una calendari d’execució com es demana al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. En conseqüència no es valora aquest apartat. 
 
Segons aquestes consideracions, la puntuació de cada empresa en aquest apartat és la següent: 
 
- JARQUE SERVEIS S.L   6 punts. 
- CABRÉ JUNQUERAS S.A. 8 punts. 
 
Tot el qual s’informa als efectes oportuns i segons superior criteri. 
 
5. A continuació el president procedeix a llegir la puntuació assolida per tots els licitadors, en els 
criteris establerts a la clàusula 10 del PCAP, “criteris que depenen d’un judici valor”. La 
puntuació obtinguda ha estat la següent: 
 
a) Organització i millores en el funcionament del servei sense disminució del cànon ofert a 
l’Ajuntament: fins a 20 punts 
 
  

Licitador Punts 
JARQUE SERVEIS, SL 6 
CABRÉ JUNQUERAS, SA 8 

 



 

 

 

 

Puntuació total sobre B 
 

Licitador Punts 
JARQUE SERVEIS, SL 6 
CABRÉ JUNQUERAS, SA 8 

 
8. Tot seguit el president obre el sobre C del primer licitador presentat i continua pel segon, i 
se’n deixa constància en acta, en els termes següents: 
 
a) Reducció de l’import de les tarifes previstes a la clàusula 5 del PCAP: fins a 50 punts 
 

Licitador Cànon 
JARQUE SERVEIS, SL 16 % 
CABRÉ JUNQUERAS, SA 0 % 

 
 
b) Millora en el cànon anual: fins a 20 punts 
 

Licitador Cànon 
JARQUE SERVEIS, SL 7 % 
CABRÉ JUNQUERAS, SA  0 % 

 
c) Disponibilitat per a l’obertura i tancament del tanatori (a les 9 hores i a les 21 hores): fins a 
10 punts 
 

Licitador Disponibilitat 
JARQUE SERVEIS, SL  SI 
CABRÉ JUNQUERAS, SA  NO 

 
9. El president informa els licitadors presentats que un cop efectuades les oportunes operacions 
aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida per cada licitador, s'aixecarà la 
corresponent acta per part de la Mesa. 
 
Essent les 12:20 hores es dóna per acabat el present acte i signen l’acta el president, la 
secretària de la Mesa, els vocals. 

 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres C, el contingut literal de la 
qual es transcriu a continuació: 

 
ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A 
LA CONTRACTACIÓ DEL DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
PEL QUE FA ALS ENTERRAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia  
Data: 13/07/2015 
Horari: 09:00 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa  
Laureà Gregori i Fraxedas, regidor d’Hisenda  
 Daniel Martin Enrique, interventor de la Corporació 
 Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació 
 



 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica conforme a 
la clàusula 10.1 “criteris avaluables de forma automàtica” del PCAP que regeix la present 
contractació i que són: 
 
a) Reducció de l’import de les tarifes previstes a la clàusula 5 del present plec: Fins a 50 punts. 
Es valorarà el percentatge de baixa que oferti el licitador respecte a les tarifes previstes en el 
present plec, havent d’ofertar els licitadors el mateix percentatge de baixa per cadascuna de les 
tarifes. La reducció de tarifes s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de 
baixa global respecte a les previstes en la clàusula 5 del present plec, rebent la màxima 
puntuació (50 punts) aquella - o aquelles ofertes - la baixa de la qual, en percentatge, sigui 
igual a la mitja aritmètica de les baixes, també en percentatge, de totes les ofertes admeses, 
augmentada en cinc punts; la puntuació d'aquelles ofertes el percentatge de baixa de les quals 
difereixi, en més o en menys, de la baixa més cinc punts, anirà descendent linealment. Es 
puntuaran en zero punts aquelles ofertes la baixa de les quals sigui igual o superior a la mitja 
aritmètica de les baixes, en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en deu 
punts. 
b) Millora en el cànon anual: Fins a 20 punts. El preu de licitació fixat a la clàusula 4 del present 
plec podrà ser millorat a l’alça, atribuint-se una ponderació de fins 50 punts. L'oferta econòmica 
que no millori el preu de licitació es valorarà amb 0 punts, mentre que a la millor oferta se li 
atorgarà 60 punts. La resta d’ofertes seran avaluades de forma proporcional. 
c) Disponibilitat per a l’obertura i tancament del tanatori (a les 9 h i a les 21 h): Fins a 10 
punts, atorgant-se aquests punts en cas que el licitador es comprometi a obrir i tancar el 
tanatori quan calgui prestar aquest servei. No es puntuaran aquelles ofertes que no continguin 
aquest compromís. 
  
2. La Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe emès per l’interventor 
municipal en data 13/05/2015, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“ASSUMPTE 
 
Valoració del sobre C de la licitació de la gestió indirecta del servei públic de cementiri municipal pel que fa 
als enterraments, sota la modalitat de concessió. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 26 de març de 2015, fou iniciada la licitació de la gestió 
indirecta del servei públic de cementiri municipal pel que fa als enterraments, sota la modalitat de 
concessió. 
 
Les empreses que han presentat oferta a la citada licitació són: 
 
- Cabré Junqueras, SA. 
- Jarque Serveis, SL. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Plecs aprovats en Junta de Govern de data 26 de març de 2015. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 6.4 dels Plecs estableixen que “La retribució del concessionari es fixa en un percentatge sobre els 
costos d’explotació i la tarifa es fixarà atenent els costos d’explotació més el benefici o retribució del 
concessionari. El benefici industrial no podrà superar el percentatge del 10 per cent sobre l’import 
dels ingressos obtinguts.” 
 
INFORMO 
 



 

 

 

 

Analitzats els estudis econòmics presentats per ambdós licitadors, es comprova que ambdós presenten en 
els seus càlculs uns beneficis industrials superiors al 10% que estableix el Plec (article 6.4), i en 
conseqüència ambdues ofertes incompleixen els Plecs.” 
 
3. A la vista de l’anterior informe, la mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta de declaració de desert d’aquest contracte, ja que les dues 
empreses presentades incompleixen l’article 6.4 del plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars, al presentar un benefici industrial superior al 10%. 
 
Essent les 9.30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el president, la 
secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Declarar desert el procediment obert incoat per a la contractació de la gestió del 
servei públic de cementiri pel que fa només als enterraments, incoat per acord de la Junta 
de Govern Local, de conformitat amb la proposta emesa per la Mesa de Contractació en 
data 13 de juliol de 2015, ja que les dues ofertes presenten uns beneficis industrials 
superiors al 10% que estableix l’article 6.4 del PCAP i, en conseqüència, l’incompleixen. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a tots els interessats i a la Tresoreria municipal. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica que, per 
acord de Junta de Govern Local de 26 de març de 2015, es va iniciar la licitació de la gestió 
del servei públic d’enterraments. En data 13 de juliol, la Mesa de Contractació acorda 
assumir l’informe emès per l’interventor municipal, el contingut del qual fa referència al fet 
que les dues empreses que han presentat oferta incompleixen el Plec de Clàusules, ja que 
presenten uns estudis econòmics en els quals el benefici industrial és superior al 10% que 
estableix el mateix Plec de Clàusules. En conseqüència, es proposa al Ple declarar desert el 
procediment de licitació. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que celebren 
que hagi quedat desert i esperen que sigui permanent, ja que no entenen el fet que si una 
empresa en pot treure un 10% de benefici, perquè s’ha d’externalitzar i no pot quedar-s’ho 
l’Ajuntament. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, entén que si les 
empreses que s’han presentat no compleixen el Plec de Clàusules, la licitació quedi deserta. 
Pregunta quins seran els passos que es faran a partir d’ara, tenint en compte que el grup 
municipal d’ERC sempre ha estat en contra de la privatització d’aquest servei. Si continua 
sent un servei municipal, s’ha de tenir en compte que calien una sèrie de millores i també hi 
havia un problema de personal que calia solucionar. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que 
també celebren que hagi quedat desert. El seu grup no hauria estat d’acord amb la 
privatització d’aquest servei. 
 



 

 

 

 

El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal d’Unió de Canetencs, explica 
que la Llei és la Llei i si les empreses no compleixen amb el Plec de Clàusules, s’està fent el 
que s’ha de fer. Aquesta contractació es feia per dues coses, millorar la gestió i suplir les 
mancances que hi ha al cementiri, mancances que es visualitzen o es focalitzen en la 
plataforma elevadora. Que això s’aturi vol dir que aquest problema, que havia estat objecte 
d’informes negatius per part de riscos laborals, no se soluciona i, per tant, prega que 
s’intenti, en la mesura del possible, activar les solucions que el govern proposi. El seu grup 
les estudiarà, però demana que no es demori perquè ara s’està en fals. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que la idea inicial no es tira 
endavant i ara, com a govern, han d’assumir quin procediment s’estableix. El que està clar 
és que si hi ha mancances, sobretot de material i d’utilització d’aquest material, com és la 
plataforma elevadora, i aquest fet pot provocar algun risc per als treballadors, això se 
solucionarà possiblement amb un contracte a temps parcial amb Cabré i Junqueras, SA, fins 
a finals d’aquest any. De moment, no es pot fer d’una altra manera, i es contractarà només 
per als casos d’enterraments als pisos superiors per als quals es necessita aquest aparell. 
En el pressupost del 2016 hi haurà la solució definitiva, que pot ser comprar la maquinària 
necessària i reorganitzar la gestió del sistema o buscar una altra alternativa. 
 
7.- APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2012, va acordar 
adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de Contractació en la 
reunió duta a terme el 20/11/2012, el contracte per a la gestió del servei públic de recollida 
de residus i neteja de les vies públiques de Canet de Mar, a l’empresa Cespa Compañía 
Española de Servicios Públicos y Auxiliares, SA, pel preu de 3.969.596,75 €, IVA exclòs, el 
qual puja un import de 396.959,67 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars, així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi 
licitador i que hagin estat acceptades per l’Ajuntament.  
 
Atès que en data 21 de desembre de 2012 es va procedir a la formalització de l’esmentat 
contracte mitjançant document administratiu. 
 
Atès que l’anterior contracte entrà en vigor en data l’1 de gener de 2013 pel que fa a la 
prestació del servei de neteja viària i el 2 de maig de 2013 pel que fa a la gestió del servei 
públic de recollida de residus. 
 
Atès que a la clàusula segona del contracte avantdit es disposa que el preu del contracte es 
mantindrà invariable des de l’eficàcia de la seva adjudicació fins transcorregut un any des 
de la formalització. Quan hagi transcorregut un any des de la formalització del contracte, el 
preu es revisarà anualment a proposta de l’empresa concessionària de conformitat amb el 
que es disposa a la clàusula 3.6 del PCAP. 
 
Vist l’escrit presentat per l’empresa Cespa, SA, en data 25 de març de 2015 amb registre 
d’entrada núm. 2080, pel qual demanen que es procedeixi a efectuar la revisió de preus, de 
conformitat amb el que es va estipular en la clàusula tercera del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte de recollida selectiva de residus i 
neteja viària. 
 



 

 

 

 

Vist l’informe favorable emès en relació a la revisió de preus pel tècnic de Medi Ambient en 
data 27 de maig de 2015, el contingut literal del qual és el següent: 

 
El tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació a 
la sol·licitud de revisió de preus per l’any 2015 del contracte dels serveis de recollida i de 
transport dels residus i del servei de neteja viària de la Vila de Canet de Mar, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- L’empresa “Ferrovial servicios” presenta proposta de modificació del preu del 
contracte complint els trets generals expressats a la clàusula 3a “pressupost base de licitació, 
valor estimat del contracte, termini i revisió de preus” del plec de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació dels serveis de recollida i de transport 
dels residus i del servei de neteja viària de la Vila de Canet de Mar” i com s’estipula en el 
contracte. S’adjunta proposta presentada per CESPA. 
 
Segon.- S’accepten les variacions proposades següents: 
- Pel personal: 0% segons pressupostos generals de l’Estat per l’any 2014, on detalla 
l’increment salarial del personal al servei del sector públic. 
- Per combustible i carburants, manteniment i reparacions, subministrament i consums, 
impostos i assegurances i lloguers: -1,0% corresponent a l’IPC estatal de desembre de 2013 a 
desembre de 2014. 
- Per amortització no existeix cap variació. 
 
Tercer.- La despesa anual proposada per fer front al servei de recollida i de transport de 
residus i al servei de neteja viària contractat amb CESPA durant l’any 2015 és de 1.142.735,28 
€ (preu final amb l’IVA inclòs). Aquest import suposa una disminució respecte el preu de l’any 
2014 de 2.388,26 €, un -0,21%. 
 
Conclusió 
 
Proposo que s’aprovi la revisió de preu del servei de recollida i de transport de residus i del 
servei de neteja viària contractat a l’empresa CESPA per l’any 2015 tal i com es diu al punt 
segon i tercer d’aquest informe, per un import anual (2015) total (IVA inclòs) de 1.142.735,28 
€ i per tant que CESPA faci efectiva la diferència entre el preu de 2014 i el de 2015, que és de -
2.388,26 €. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 27 de maig de 2015. 
 

Atès que l’interventor municipal ha donat el vistiplau a la present proposta d’acord, vist 
l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 89 i 
concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, així com a l’art. 102 i concordants del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció de la Vila, s’acorda per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida 
de residus i neteja de les vies públiques de Canet de Mar per a l’any 2015 amb efectes des 



 

 

 

 

del 1 de gener 2015, per donar compliment a la clàusula tercera del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte subscrit amb l’empresa Cespa, SA, 
amb les variacions següents: 
 

- Pel personal: 0% segons pressupostos generals de l’Estat per l’any 2014, on detalla 
l’increment salarial del personal al servei del sector públic. 

- Per combustible i carburants, manteniment i reparacions, subministrament i 
consums, impostos i assegurances i lloguers: -1,0% corresponent a l’IPC estatal de 
desembre de 2013 a desembre de 2014. 

- Per amortització no existeix cap variació. 
 

Així doncs, el preu del servei anyal, que al dia de la data és de 1.145.123,54 €/l’any, IVA 
inclòs, serà de 1.142.765,28 €, IVA inclòs, des de l’1 de gener de 2015 (95.230,44 €/mes). 
 
SEGON.- Que es comuniqui el present acord a la contractista i a la Tresoreria municipal als 
efectes oportuns. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica que el 20 
de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va adjudicar a l’empresa CESPA, SA la 
concessió de la recollida de residus i neteja de les vies públiques. El contracte preveu que 
s’ha de revisar anualment, a proposta del concessionari. El 25 de març d’enguany, 
l’empresa CESPA, ara FERROVIAL, SA, va sol·licitar la revisió de preus. A la proposta que va 
presentar l’empresa, el tècnic municipal va informar que hi ha una diferència del -1% 
corresponent a l’IPC estatal de combustible i carburant, impostos i assegurances de 
lloguers, la qual cosa vol dir que la despesa anual proposada és d’1.142.735,28 euros. 
Aquest import suposa una disminució, respecte a l’any 2014, de 2.388,26 euros, és a dir, 
un -0,21%. Aquests diners que es pagaran de menys en aquest contracte, es destinaran a 
l’Àrea de Medi Ambient. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que, com en 
el punt anterior, també celebra que es revisi el preu a la baixa, però torna a repetir que si la 
gestió d’aquest servei fos pública, segurament la despesa encara seria molt més baixa. 
 
El senyor Marín vol fer una puntualització a la intervenció de la senyora Cortés. Comenta 
que això seria un debat ideològic, però explica que no està tan clar que aquest servei fos 
més barat si es gestionés de manera directa, ja que tota aquesta estructura de personal 
hauria de dependre de l’Administració i això també suposaria una despesa molt important 
per a les arques municipals. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, fa una petita 
matisació. En el punt anterior s’ha parlat de la privatització i considera que s’ha de 
diferenciar aquest concepte del d’externalització. La privatització significa donar un servei a 
un tercer amb totes les potestats, mentre que l’externalització significa que la potestat i la 
responsabilitat d’aquell servei és de l’Administració local. 
 
8.- RESOLUCIÓ CONTRACTE CONCESSIÓ OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I 
L’EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA RIERA GAVARRA, 4-14, DE 
CANET DE MAR I INCAUTACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 



 

 

 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de juliol de 2014, va acordar iniciar 
expedient per a la resolució del contracte de concessió d’obra pública formalitzat en data 28 
d’abril de 2005 amb Invermercury, SL per a la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani a la riera Gavarra, 4-14, tot sol·licitant a la secretària i l’interventor de la 
Corporació, que emetessin informe, la primera en relació a la possible exigència de 
responsabilitat contractual, si és el cas, a l’empresa contractista i al procediment a seguir 
per a la resolució del contracte, i el segon en relació a la liquidació del contracte i a les 
quantitats que, en el seu cas, li siguin imputables. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de setembre de 2014, va acordar 
atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies a Invermercury, SL, per tal que pogués examinar 
l’expedient instruït per a la resolució del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en data 28 d’abril de 2005, i per tal que pogués presentar tots aquells documents i 
al·legacions que estimés per convenient. 
 
Atès que en data 3 d’octubre de 2014 es va notificar l’anterior acord a la concessionària, la 
qual presentà un escrit d’al·legacions en data 14 d’octubre de 2014. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de gener de 2015, va acordar: 
 

PRIMER.- Desestimar la petició d’inici d’un expedient d’interpretació del contracte doncs la 
concessionària no argumenta on es troba la controvèrsia entre la seva interpretació i la de 
l’Ajuntament, en relació a les 16 clàusules del PCAP i 12 del contracte.  
 
SEGON.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Invermercury, SL, pel que fa a 
l’import fixat en la venda de places, pel fet que un cop analitzades les al·legacions formulades pel 
concessionari s’ha constatat que l’import de transmissió s’ajusta al fixat al PCAP. 
 
TERCER.- Atorgar novament a la concessionària un termini de 15 dies hàbils per tal que 
procedeixi a esmenar totes les deficiències exposades en aquest acord amb l’advertiment que en 
cas contrari s’imposaran les corresponents sancions de conformitat allò establert en el PCAP. 
 
QUART.- Aprovar la proposta de resolució del contracte subscrit en data 28 d’abril de 2005 amb 
Invermercury, SL, per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 
núm. 4-14, de canet de Mar, en els termes següents: 
 
a) Declarar resolt el contracte subscrit en data 28 d’abril de 2005 amb Invermercury, SL, per a la 

construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, núm. 4-14, de Canet 
de Mar, per incompliment culpable del contractista.  
 

b) Incautar la garantia dipositada a la Tresoreria municipal en el ben entès que els motius de 
resolució són imputables al contractista. 
 

c) Aprovar la liquidació provisional del contracte, d’acord amb el que figura en l’acord Plenari de 
data 25 de setembre, actualitzat a data d’avui, per import de 875.708,23 €. Del citat import 
s’haurà de descomptar l’import de 263.440,73 €, en virtut de l’estimació feta dels costos 
necessaris per a la reparació de les deficiències de l’aparcament subterrani, i 441.431,70 € 
del deute que actualment manté la concessionària amb l’Ajuntament. 

 
CINQUÈ.- Trametre l’expedient de contractació de la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, de Canet de Mar, a 
la Comissió Jurídica Assessora per tal que emeti el preceptiu informe, suspenent el termini de 
resolució del present contracte mentre i tant no recaigui informe de la Comissió Jurídica 
Assessora. 



 

 

 

 

 
SISÈ.- Contra la proposta de resolució, continguda en el punt dispositiu quart, com a acte de 
tràmit no qualificat, es podran interposar al·legacions durant el termini d’audiència de 10 dies 
naturals que circumscriu l’article 109.1.a) RGLCAP, a partir del següent a aquell en què se’ls 
notifiqui el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Atès que en data 12 de març de 2015, Invermercury, SL, va presentar recurs de reposició i 
al·legacions contra l’acord pres pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de gener de 2015. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 7 de maig de 2015, va acordar: 
 
PRIMER.- Desestimar els recurs i al·legacions presentades per Invermercury, SL, en data 
12/03/15, en base a les argumentacions exposades en el part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Ampliar l’expedient de resolució contractual incoat en data 31/07/14, amb una nova 
causa de resolució contractual imputable a la contractista, en trobar-se aquesta en procés de 
liquidació. 
 
TERCER.- Que es trameti el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, per tal que 
s’incorpori a l’expedient que ha de ser objecte de dictamen. 

 
Atès que la Comissió Jurídica Assessora, en data 28 de maig de 2015, ha emès el dictamen 
núm. 163/2015, en el que informa favorablement sobre la resolució del contracte 
formalitzat entre Invermercury, SL i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que Invermercury, SL, va presentar en data 30 de juny de 2015, unes al·legacions en 
relació amb l’acord pres pel Ple de la Corporació, en sessió de data 7 de maig de 2015, en el 
que nega que la societat es trobi en procés de liquidació, sense que ho acrediti 
documentalment. 
 
Vist l’informe emès en data 17 de juliol de 2015, per l’arquitecta i l’enginyera municipal, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 
INFORME DE: SERVEIS TÈCNICS 
ASSUMPTE: VALORACIÓ DEL COST DE L’ARRANJAMENT DE DIFERENTS 

DEFICIÈNCIES DETECTADES A L’APARCAMENT PÚBLIC DE LA 
RIERA GAVARRA DE CANET DE MAR.  

 
A petició de l’Ajuntament de Canet de Mar, es realitza el següent estudi sobre la valoració de costos 
per arranjar les deficiències detectades a l’aparcament públic situat a la Riera Gavarra 4-14 i 
imputables al concessionari, seguint els informes emesos en dates anteriors. 
 
A continuació s’analitza cadascuna de les partides necessàries per arranjar les deficiències i es justifica 
el preu aplicat una per una de forma detallada i en base a les estimacions realitzades en data 6 de 
novembre de 2014. Per passar del preu d’execució material (PEM) al pressupost final es considera un 
13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial, que suposa un augment del 19%. 

 
1. Arranjament de les portes dels diferents accessos 

Sis de les portes RF no ajusten correctament i queden mal tancades, de manera que no es 
garanteix la sectorització necessària en cas d’incendi. El preu de cada porta RF-120 col·locada 
segons ITEC és de 569,37€, pel que la seva reparació s’estima en un 30% d’aquest preu 
corresponent a 170,81€ de PEM. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 



 

 

 

 

1.219,59 € 1.475,70 € 
 

2. Il·luminació de les escales d’accés per a vianants 
 
En el moment de la inspecció es troben 8 làmpades foses. El preu de cada làmpada col·locada 
segons ITEC és de 17,15 € de PEM. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
163,27 € 197,56 € 

 
3. Arranjament del sistema de vigilància 

 
Es disposa de pressupost de l’empresa Plana Fàbrega per a la substitució del gravador digital 
espatllat (DIVAR 16 entrades). 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
1.390,96 € 1.683,06 € 

 
4. Revisió de la instal·lació dels detectors en cas d’incendi 

 
No s’ha fet la revisió de la instal·lació de detecció d’incendi instal·lada a l’aparcament. Segons 
els plànols de l’aparcament es disposa d’un total de 117 detectors i la central d’alarmes. 
 
El manteniment del sistema contra incendis de l’Ajuntament surt a 11,44 €/element.  
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
1.606,40 € 1.943,74 € 

 
5. Revisió dels extintors pendents 

 
Es van detectar que faltava fer la revisió o retimbrat d’un parell d’extintors, els que es troben 
en sales tancades. D’acord amb pressupost presentat per l’empresa PLANA FÀBREGA per al 
manteniment dels extintors de les dependències municipals, un retimbrat d’extintor de pols 
polivalent de 6 kg costa 27,50 €/unitat. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 

55,00 € 66,55 € 
 

6. Revisió del generador 
 
És necessari fer una neteja i revisió del generador, ja que no se n’ha fet cap des del febrer de 
2012. S’han comptat hores d’operari i material necessari. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
903,50 € 1.093,24 € 

 
7. Arranjament bombes i portes dels lavabos 

 
S’ha de canviar el pany d’una de les portes dels lavabos, així com s’ha de canviar una de les 
bombes d’impulsió de les aigües fecals que està espatllada. L’altra comença a fallar, però no 
està espatllada, de manera que no s’ha comptabilitzat el seu canvi. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
829,60 € 1.003,82 € 



 

 

 

 

 
8. Arranjament màquina de neteja del terra 

 
És necessari fer una revisió i reparació de la màquina de netejar el terra, atès que no funciona. 
S’han comptat hores d’operari i material necessari. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
496,93 € 601,29 € 

 
9. Arranjament de les dues barreres de sortida de vehicles 

 
S’ha consultat a l’empresa Parkare (que és la que va col·locar les barreres originals) i ens han 
passat un pressupost de 529,99€ sense IVA per cada barrera. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
1.059,98 € 1.282,58 € 

 
10. Substitució de fluorescents o lluminàries que no funcionen 

 
S’han detectat diversos fluorescents al llarg dels passadissos de l’aparcament que no 
funcionen. Cal fer un repàs general de tots i canviar els que no funcionen. S’ha considerat el 
canvi d’un total de 18 lluminàries amb els seus fluorescents. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
849,95 € 1.028,44 € 

 
11. Arranjament del paviment de les escales exteriors dels diferents accessos per evitar relliscades 

en dies de pluja 
 
Per tal d’evitar que el paviment sigui lliscant es proposa fer un tractament de buixardat del 
paviment actual amb mitjans manuals. El preu ITEC per metre quadrat és de 28,82€ (PEM), 
segons projecte es van col·locar 214,84m2 de paviment als nuclis d’escales. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
7.368,11 € 8.915,41 € 

 
12. Arranjament d’infiltracions a través de les pantalles de contenció de terres per evitar 

acumulació d’aigua en diferents zones  
 
Es disposa de pressupost realitzat per l’empresa especialitzada Murprotec per la realització 
d’encubat que és un tractament a base de resines hidroepoxy a una superfície de 673,15 m2 
que és la zona on s’han detectat majors filtracions d’aigua.  
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
163.812,00 € 198.212,52 € 

 
13. Arranjament de la recollida d’aigües de pluja a les escales dels diferents accessos per a 

vianants exteriors (excepte la del costat de l’ascensor) per evitar acumulacions d’aigua 
 
Es computa una partida alçada per a la neteja de les canals i la reparació de les conduccions 
d’evacuació de l’aigua d’uns 736,55€ de PEM computant les hores dels operaris necessaris 
segons preus ITEC. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 



 

 

 

 

736,55 € 891,23 € 
 

14. A les parets dels accessos hi ha despresa part de la pintura, així com hi ha algun forat que 
caldria reparar. Es considera apropiat per al manteniment de l’edificació repintar aquestes 
parets 
 
Segons projecte hi ha un total de 3.206,30m2 de parament vertical pintat, li apliquem el preu 
ITEC per a pintat en operacions de reparació amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, una 
de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de més de 50 m2 de 
7,53€/m2 de PEM. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
28.730,69 € 34.764,13 € 

 
15. Substitució del llum trencat de l’ascensor 

 
El preu ITEC per a una llumenera amb dos fluorescents per substituir el llum trencat de la 
sortida de l’ascensor és de 176,63 €/unitat. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
210,19 € 254,33 € 

 
16. Recol·locació de barana de l’escala de l’accés de l’ascensor 

 
El preu ITEC per a un passamà d’uns 2,50m de llargada amb suports fixats mecànicament 
similar als col·locats és de 90,24€/ml . 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
324,84 € 393,06 € 

 
17. Reparació parets i neteja de grafittis 

 
El preu ITEC per a la neteja de pintades i grafittis sobre parament vertical de pedra, morter o 
estuc, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta és de 26,09€/m2 de 
PEM, la superfície a netejar s’estima en uns 500m2. 
 
Pressupost sense IVA Pressupost IVA (21%) inclòs 
15.523,55 € 18.783,50 € 

 
Resum final: 
Partida Pressupost sense 

IVA 
Pressupost  
IVA (21%) inclòs 

Arranjament de les portes dels diferents 
accessos 

1.219,59 € 1.475,70 € 

Il·luminació de les escales d’accés per a 
vianants 

163,27 € 197,56 € 

Arranjament del sistema de vigilància 1.390,96 € 1.683,06 € 

Revisió de la instal·lació dels detectors en cas 
d’incendi 

1.606,40 € 1.943,74 € 

Revisió dels extintors pendents 
 

55,00 € 66,55 € 

Revisió del generador 903,50 € 1.093,24 € 

Arranjament bombes i portes dels lavabos 829,60 € 1.003,82 € 



 

 

 

 

Arranjament màquina de neteja del terra 496,93 € 601,29 € 

Arranjament de les dues barreres de sortida 
de vehicles 

1.059,98 € 1.282,58 € 

Substitució de fluorescents o lluminàries que 
no funcionen 

849,95 € 1.028,44 € 

Arranjament del paviment de les escales 
exteriors dels diferents accessos per evitar 
relliscades en dies de pluja 

7.368,11 € 8.915,41 € 

Arranjament d’infiltracions a través de les 
pantalles de contenció de terres per evitar 
acumulació d’aigua en diferents zones 

163.812,00 € 198.212,52 € 

Arranjament de la recollida d’aigües de pluja 
a les escales dels diferents accessos per a 
vianants exteriors (excepte la del costat de 
l’ascensor) per evitar acumulacions d’aigua 
 

736,55 € 891,23 € 

A les parets dels accessos hi ha despresa part 
de la pintura, així com hi ha algun forat que 
caldria reparar. Es considera apropiat per al 
manteniment de l’edificació repintar aquestes 
parets 
 

28.730,69 € 34.764,13 € 

Substitució del llum trencat de l’ascensor 210,19 € 254,33 € 

Recol·locació de barana de l’escala de l’accés 
de l’ascensor 

324,84 € 393,06 € 

Reparació parets i neteja de grafittis 
 

15.523,55 € 18.783,50 € 

 225.281,11 € 272.590,14 € 

 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en relació a la liquidació del contracte de 
concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani ubicat 
a la riera Gavarra, 4-14, formalitzat amb Invermercury, SL, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 
“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Actualització del càlcul de la Liquidació del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d'un aparcament subterrani de vehicles automòbils en el subsòl de la riera Gavarra 
números 4-14 del municipi de Canet de Mar. 
 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 27 de gener de 2005 el Ple de la Corporació va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d'un aparcament 
subterrani de vehicles automòbils en el subsòl de la riera Gavarra números 4-14 del municipi de Canet 
de Mar (en endavant PCAP), tot incoant el corresponent expedient de contractació. 
 



 

 

 

 

Així mateix, en data 28 de febrer de 2005 l’empresa Invermercury, SL, va presentar una oferta per 
prendre part en l’esmentat concurs, resultant ser l’adjudicatari segons consta per acord del Ple de la 
Corporació, en sessió de data 31 de març de 2005, formalitzant-se, en data 28 d’abril de 2005, el 
corresponent contracte de concessió.  
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de juliol de 2014, va acordar iniciar expedient per a la 
resolució del contracte de concessió d’obra pública formalitzat en data 28 d’abril de 2005 amb 
Invermercury, SL per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-
14, tot sol·licitant a la secretària i l’interventor de la Corporació, que emetessin informe, la primera en 
relació a la possible exigència de responsabilitat contractual, si és el cas, a l’empresa contractista i al 
procediment a seguir per a la resolució del contracte, i el segon en relació a la liquidació del contracte 
i a les quantitats que, en el seu cas, li siguin imputables. 
 
Posteriorment, el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de setembre de 2014, va acordar atorgar 
un tràmit d’audiència de 10 dies a Invermercury, SL, per tal que pogués examinar l’expedient instruït 
per a la resolució del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 28 d’abril de 
2005, i per tal que pogués presentar tots aquells documents i al·legacions que estimés per convenient. 
 
En data 22 de setembre de 2014, fou calculada provisionalment la proposta de liquidació del 
contracte, amb l’advertiment que es tractava “d’una liquidació provisional amb l’informació del que es 
disposa, que no es complerta, i que no ha pogut ser auditada, ni revisada”. Aquesta valoració, tal i 
com també posa de manifest la Comissió Jurídica Assessora, no ha estat al·legada per la 
concessionària. 
 
Així mateix, en data 3 d’octubre de 2014 es va notificar l’anterior acord a la concessionària, la qual 
presentà un escrit d’al·legacions en data 14 d’octubre de 2014. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de gener de 2015, va acordar: 
 

PRIMER.- Desestimar la petició d’inici d’un expedient d’interpretació del contracte doncs la 
concessionària no argumenta on es troba la controvèrsia entre la seva interpretació i la de 
l’Ajuntament, en relació a les 16 clàusules del PCAP i 12 del contracte.  
 
SEGON.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Invermercury, SL, pel que fa a 
l’import fixat en la venda de places, pel fet que un cop analitzades les al·legacions formulades pel 
concessionari s’ha constatat que l’import de transmissió s’ajusta al fixat al PCAP. 
 
TERCER.- Atorgar novament a la concessionària un termini de 15 dies hàbils per tal que procedeixi a 
esmenar totes les deficiències exposades en aquest acord amb l’advertiment que en cas contrari 
s’imposaran les corresponents sancions de conformitat allò establert en el PCAP. 
 
QUART.- Aprovar la proposta de resolució del contracte subscrit en data 28 d’abril de 2005 amb 
Invermercury, SL, per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 
núm. 4-14, de canet de Mar, en els termes següents: 

 
a) Declarar resolt el contracte subscrit en data 28 d’abril de 2005 amb Invermercury, SL, per a la 

construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, núm. 4-14, de Canet 
de Mar, per incompliment culpable del contractista.  
 

b) Incautar la garantia dipositada a la Tresoreria municipal en el ben entès que els motius de 
resolució són imputables al contractista. 
 

c) Aprovar la liquidació provisional del contracte, d’acord amb el que figura en l’acord Plenari de 
data 25 de setembre, actualitzat a data d’avui, per import de 875.708,23 €. Del citat import 
s’haurà de descomptar l’import de 263.440,73 €, en virtut de l’estimació feta dels costos 



 

 

 

 

necessaris per a la reparació de les deficiències de l’aparcament subterrani, i 441.431,70 € del 
deute que actualment manté la concessionària amb l’Ajuntament. 

 
CINQUÈ.- Trametre l’expedient de contractació de la concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, de Canet de Mar, a la Comissió 
Jurídica Assessora per tal que emeti el preceptiu informe, suspenent el termini de resolució del 
present contracte mentre i tant no recaigui informe de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
SISÈ.- Contra la proposta de resolució, continguda en el punt dispositiu quart, com a acte de tràmit 
no qualificat, es podran interposar al·legacions durant el termini d’audiència de 10 dies naturals que 
circumscriu l’article 109.1.a) RGLCAP, a partir del següent a aquell en què se’ls notifiqui el dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora. 

 
Atès que en data 12 de març de 2015, Invermercury, SL, va presentar recurs de reposició i 
al·legacions contra l’acord pres pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de gener de 2015. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 7 de maig de 2015, va acordar: 
 

PRIMER.- Desestimar els recurs i al·legacions presentades per Invermercury, SL, en data 12/03/15, 
en base a les argumentacions exposades en el part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Ampliar l’expedient de resolució contractual incoat en data 31/07/14, amb una nova causa 
de resolució contractual imputable a la contractista, en trobar-se aquesta en procés de liquidació. 
 
TERCER.- Que es trameti el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, per tal que s’incorpori a 
l’expedient que ha de ser objecte de dictamen. 

 
En aquest sentit, la Comissió Jurídica Assessora, en data 28 de maig de 2015, ha emès el dictamen 
núm. 163/2015, en el que informa favorablement sobre la resolució del contracte formalitzat entre 
Invermercury, SL i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
LIMITACIÓ A L’ABAST 
 
Pel que fa a la realització de càlculs de la Liquidació del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d'un aparcament subterrani de vehicles automòbils en el subsòl de la riera 
Gavarra números 4-14 del municipi de Canet de Mar, no hem disposat dels estats comptables 
auditats, fet condiciona els resultats i les conclusions assolides. 
 
En conseqüència, els càlculs efectuats, es basen en els estats presentats (Balanç i Compte de 
Resultats corresponents a 31 de desembre de 2014), per la pròpia concessionària mitjançant escrit 
amb Registre d’Entrada 1363/2015, de 27 de febrer de 2015, el qual inclou informació agregada que 
no ha pogut ésser validada. Aquest fet, podria per tant, modificar els càlculs efectuats. 
 
Per tant, els càlculs efectuats en el present informe estimen la liquidació contractual amb la informació 
que es disposa, que no es complerta, i que no ha pogut ser auditada, ni revisada. 
 
ACTUALITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE LA RESCICIÓ DEL CONTRACTE 
 
Pel que fa a la actualització de la xifra estimada, respecte de la Liquidació provisional efectuada 
mitjançant informe de 22 de setembre de 2014, s’ha utilitzat el mateix sistema de càlcul, utilitzat en 
l’informe citat anteriorment. Sistema de càlcul aquest que no consta al·legat per la concessionària. 
 
En aquest sentit, segons informació subministrada per la pròpia concessionària (RE: 1363/2015) (no 
revisada, ni auditada), l’import de l’immobilitzat material e intangible (Valor Net Comptable) a 31 de 
desembre de 2014 es de: 
 



 

 

 

 

Concepte

 Import

2014 

Immobilitzat intangible 403.626,87 €      

Immobilitzat material 3.083.565,89 €  

3.487.192,76 €    
 
Atès que l’amortització anual que hi figura en els estats és de 114.392,53 €, i en conseqüència, la 
xifra a deduir de l’anterior import pel deteriorament comptable des de 31 de desembre fins a la data 
d’emissió del present informe és de 63.307,65 €, segons el següent càlcul: 
 

Concepte

 Import

Dot. 2014 

 Import

1.1.2015 ‐22.07.2015 

Amortització meritada 2015 ‐ intangible 13.315,60 €                    7.369,18 €                      

Amortització meritada 2015 ‐ material 101.076,93 €                  55.938,47 €                   

114.392,53 €                  63.307,65 €                     
 
Per tant, l’import de immobilitzat material e intangible (Valor Net Comptable) a 22 de juliol de 2015 és 
de: 
 

Concepte

 Import

22.07.2015 

Immobilitzat intangible 396.257,69 €      

Immobilitzat material 3.027.627,42 €  

3.423.885,11 €  

Nº places construïdes 433,00 €              

Valor Net Comptable per plaça 7.907,36 €            
 
Per tant, i d’acord amb la informació que disposa aquest Ajuntament, Invermercury, SL manté el 
control de 109 places (77 en regim de rotació i 32 pendent de subrogació concessional), i en 
conseqüència, l’import total pendent segons Valor Net Comptable és de 861.902,24 € 
(7.907,36 € x 109 places). 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 



 

 

 

 

PRIMER.- Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat per Invermercury, SL, contra l’acord 
plenari de data 7/05/2015, per no haver acreditat documentalment que la societat no es 
troba en procés de liquidació, mentre que, segons consta a la nota informativa del Registre 
mercantil de Barcelona, Invermercury, SL, es troba en procés de liquidació. 
 
SEGON.- Resoldre el contracte de concessió d’obra pública subscrit en data 28.05.05 i 
modificat en data 18.10.05 amb Invermercury, SL, per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a ubicar a la riera Gavarra, 4-14 de Canet de Mar, per incompliment 
culpable del contractista de les obligacions contractuals essencials, en els termes de l’acord 
plenari de data 29.01.15 i de tots els informes que figuren a l’expedient administratiu, en 
especial per les següents causes: 
 

1. Incompliment parcial de l’obligació imposada a la concessionària per la clàusula 5.3 
PCAP de fer-se càrrec de la urbanització de la superfície de l’aparcament fins a la 
quantitat global màxima de 382.482,00 euros, IVA inclòs.  

2. Incompliment de l’obligació imposada per l’article 243 TRLCAP de cuidar el bon ordre i 
la qualitat de l’obra pública, i per la clàusula 9.2 del PCAP de conservar l’obra i les 
instal·lacions, així com assumir el manteniment en constant i perfecte estat de 
funcionament, neteja, higiene i vigilància, cosa que determina que el concessionari 
assumís les reparacions i els treballs d’entreteniment necessaris, fos quina fos la 
seva causa i abast. 

3. Incompliment parcial de l’obligació de sufragar directament tota classe de tributs que 
gravin la concessió administrativa, imposada per la clàusula 17.e) del PCAP, ja que 
no s’ha satisfet l’IBI corresponent als exercicis 2011 al 2014. 

4. Incompliment parcial del deure del concessionari de lliurar a l’Ajuntament un exemplar 
del compte d’explotació de l’exercici anterior i la totalitat de justificants 
corresponents en el termini previst a la clàusula 13.5 del PCAP, això és durant la 
segona quinzena del mes de gener de cada any. 
  

TERCER.- Elevar a definitiva la liquidació a què ascendeix l’import dels danys i perjudicis 
ocasionats per la contractista INVERMERCURY, SL, a l’Ajuntament de Canet de Mar, en els 
termes que segueixen a data 22/7/15:  
 
Valor net comptable del concessionari (no auditat, ni 
revisat)  861.902,24 €  
Deute amb l'Ajuntament emès ORGT  - 447.907,85 €  
Estimació costos reparació deficiències (informe 
serveis tècnics 17/07/2014) - 272.590,14 €  
 
  141.404,25 € 
 
Confiscació garantia definitiva - 40.909,17 €  
 
  100.495,08 € 
 
QUART.- Incautar la garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal per a respondre 
de l’execució del contracte de concessió d’obra pública formalitzat en data 28 de maig de 
2005 amb Invermercury, SL, i que puja un import de 40.909,17 €. 
 



 

 

 

 

CINQUÈ.- Que s’iniciïn els tràmits per habilitar la corresponent partida pressupostària al 
pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2015, per tal de poder fer front a la 
liquidació de la concessió. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica que el 
Ple municipal, en data 31 de juliol de 2014, va acordar iniciar l’expedient de resolució del 
contracte de la concessió del pàrquing de la riera Gavarra, per incompliment de la 
concessionària i en defensa dels drets dels usuaris i els propietaris de les places en 
concessió. Un cop notificat aquest acord, la concessionària va entrar un escrit d’al·legacions 
que van ser desestimades pel Ple de data 29 de gener de 2015. En aquell mateix Ple es va 
acordar declarar resolt el contracte per incompliments de la concessionària i trametre 
l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora, per tal que emetés el preceptiu informe. En el 
Ple de 7 de maig de 2015, es va acordar desestimar les al·legacions presentades per la 
concessionària i ampliar l’expedient de resolució en una nova causa, en trobar-se el 
contractista en procés de liquidació. Posteriorment, en data 28 de maig de 2015, la 
Comissió Jurídica Assessora emet dictamen en què informa favorablement sobre la resolució 
del contracte formalitzat entre Invermercury, SL i l’Ajuntament de Canet de Mar. La 
liquidació provisional fixada pels serveis econòmics de l’Ajuntament en un import de 
861.902,24 euros, és informada també favorablement. Per tant, a la vista d’aquests 
esdeveniments, es proposa al Ple la resolució del contracte de concessió subscrit amb 
Invermercury, SL per incompliment de les obligacions contractuals essencials i també es 
proposa valorar la liquidació en l’import esmentat anteriorment, el qual queda reduït a 
100.495 euros, en deduir-se el deute que l’empresa manté amb l’Ajuntament, els costos de 
reparació de les deficiències del pàrquing i la confiscació de la garantia. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que, 
continuant amb el fil dels dos punts anteriors, és un exemple del fet que si no s’hagués 
externalitzat aquest servei no s’hauria arribat a aquesta situació. Els costos s’han d’assumir 
igualment, perquè l’empresa no els assumirà, però a més a més, encara s’haurà de pagar 
un import de 100.495 euros per poder dissoldre el contracte amb l’empresa, tot i que és 
l’empresa qui l’ha incomplert. Igual que en els altres dos punts, celebra que per fi s’hagi fet 
un pas més en la resolució d’aquest conflicte, perquè s’estava allargant molt, hi havia molta 
gent fent feina per resoldre aquest problema i considera que ja era hora que des de 
l’Ajuntament es donés suport a aquestes persones, usuàries del pàrquing, com el que estan 
rebent ara. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que amb 
aquest assumpte sempre han intentat donar suport al govern, ja que la seva obligació és 
defensar els interessos del municipi i també els interessos dels propietaris i els usuaris de 
les places del pàrquing. Ara s’haurà d’esperar la resposta de l’empresa a aquest acord i 
segurament el tema encara no es tancarà i creu que el procés s’allargarà bastant, tot i que, 
tal i com van explicar a la Comissió Assessora, igualment s’ha de fer una previsió en el 
pressupost d’aquest any per aquests diners. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que el 
seu grup també està d’acord a iniciar aquests tràmits que suposa que seran llargs, perquè 
segurament l’empresa no ho acceptarà de bones a primeres, però en tot cas, celebraran 
que la gestió d’aquest pàrquing sigui pública, ja que creuen que d’aquesta manera totes les 
mancances que pateix se solucionaran. Considera que si la gestió és pública tothom hi 



 

 

 

 

sortirà guanyant, ja que aleshores es podran fer propostes, com per exemple, reservar 
algunes places per a la promoció econòmica, com fan en molts municipis. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que, sense 
que serveixi de precedent, defensarà l’equip de govern perquè avui no es comença res, sinó 
que es fa un pas més per recuperar una concessió. No es tracta de privatitzar cap servei, 
sinó de donar la gestió d’un servei, de fer la concessió d’una gestió i cada grup municipal 
tindrà la seva opinió de què és més rendible, fer una gestió directa o donar-ne la concessió 
a una empresa. Per tant, es tracta de recuperar aquesta concessió com ja s’ha fet amb 
d’altres. Considera que la bona gestió depèn de les empreses a qui es concedeixin. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, 
explica que està totalment d’acord amb el senyor Romero. Aquest és un assumpte que ve 
de lluny, un assumpte que s’inicia amb la força moral que li dóna a l’Ajuntament el mal 
funcionament del pàrquing, argumentat per la comunitat de propietaris que, precisament, 
es constitueix per aquesta mala gestió del pàrquing, per part de la concessionària. Ara, a 
més a més, l’Ajuntament compta amb el suport jurídic de la Comissió Jurídica Assessora, 
que avala la decisió que es va prendre en el seu moment. De tota manera, davant la 
possibilitat de poder recuperar aquest pàrquing per la mòdica quantitat de 100.000 euros i 
escaig, s’ha d’anar alerta, perquè caldrà definir-ho tot molt bé i saber què passarà amb la 
hipoteca, què s’ha de fer amb el personal que hi treballa o quines són les obres de reparació 
que s’han de fer. Comenta que potser seria el moment de fer un estudi de possibles vicis 
ocults i no ho diu pas per desconfiança amb els Serveis Tècnics municipals, els quals 
gaudeixen de tota la seva confiança, però potser seria bo poder comparar els estudis que 
s’han fet des d’aquest Departament municipal, amb algun altre d’extern. També comenta 
que seria interessant fer un nou estudi de viabilitat. Encara que el senyor Gregori ja havia 
dit en alguna ocasió que el pàrquing era viable, considera que no estaria de més fer-ne un 
altre, per veure quina és l’opció més bona, tornar-lo a externalitzar o gestionar-lo 
directament. 
 
El senyor Gregori explica que, efectivament, no s’està a l’inici de l’expedient, ans al contrari, 
ja s’arriba al final. L’inici d’aquest expedient és al voltant de l’any 2012 i en tot aquest 
període s’ha hagut de respectar el tempo que marca la legalitat. També cal dir que s’ha 
accelerat aquest últim tràmit perquè la Comissió Jurídica Assessora ha fet el seu dictamen 
en un termini més curt de l’habitual. Ara s’hauran d’esperar les al·legacions que vulgui 
presentar l’empresa i resoldre-les i després d’això s’haurà de valorar quina estratègia 
s’escull per a la gestió del pàrquing, la qual cosa s’haurà de decidir entre tots. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que aquest expedient se va 
fer des d’un inici com una concessió perquè l’Ajuntament no tenia prou diners per fer un 
aparcament públic. Per això es va fer aquesta concessió, perquè una empresa fes la inversió 
dels 4 o 5 milions d’euros que es necessitaven per construir-lo i, perquè li sortís a compte 
aquesta inversió, fes la gestió de la instal·lació, en un termini concret que marcava la 
mateixa concessió. Per tant, en aquest cas, no s’externalitzava res perquè inicialment, 
l’obra no era de l’Ajuntament. En aquest moment, amb aquest expedient se li està 
comunicant a l’empresa que no ha portat la gestió com ho havia de fer i es fa la liquidació 
de la concessió. Aquesta liquidació és d’aquest import perquè apareixen a l’aparcament una 
sèrie de deficiències a les quals l’empresa no hi posa solució. L’Ajuntament hi ha invertit 
diners per obres de millora i aquests diners també es redueixen de la liquidació de la 
concessió. Amb això vol dir que no és que l’Ajuntament li pagui a l’empresa per recuperar la 



 

 

 

 

concessió, sinó que l’empresa va fer una inversió inicial de 4 o 5 milions i ara, un cop fets 
els càlculs, se li ha de retornar a uns 100.000 euros i escaig, tenint en compte que 
l’empresa ha recuperat part d’aquesta inversió amb la venda de places o que deu impostos 
municipals. Tot això fa que l’Ajuntament només hagi de pagar a la concessionària aquesta 
quantitat. I ara queda la segona fase que és què s’ha de fer amb la gestió d’aquest 
aparcament. S’ha de fer un estudi de viabilitat, mirar quines són les millors alternatives, 
tenir en compte què en pensa la comunitat de propietaris i, un cop tot estudiat i 
consensuat, portar-ho a consideració del Ple municipal. 
 
La senyora Cortés comenta que l’empresa concessionària ha invertit uns diners en un espai 
públic i n’ha obtingut uns beneficis, per tant, no sap si aquesta és la paraula, però sí que 
creu que és l’externalització d’un servei públic. Creu que s’ha d’agafar com a exemple la 
manera com s’ha treballat amb la comunitat de propietaris per poder fer-ho amb tots els 
altres assumptes que repercuteixen al poble. Demana que es continuï tenint en compte 
l’opinió de la comunitat de propietaris i que aquesta opinió sigui vinculant a l’hora de decidir 
com ha de ser la gestió d’aquest aparcament. 
 
La senyora alcaldessa explica que de vegades hi ha projectes que per poder dur-los a 
terme, si l’Ajuntament no té prou diners o està en una situació econòmica delicada, s’ha de 
fer servir aquest sistema de concessió. És el cas de l’aparcament, com també el dels pisos 
dotacionals o el de la piscina municipal. Així, doncs, l’empresa fa la inversió inicial i 
l’explotació durant uns anys perquè aquesta inversió els surti a compte, com a empresa 
privada que són, i tard o d’hora aquests equipaments retornen al poble. Tant de bo 
l’Ajuntament tingués prou diners per poder gestionar-ho tot directament. 
 
9.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE L’EBM EL PALAUET DEL CURS 2013-2014 
 
Atès que en data 7 de maig de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va acordar 
aprovar la liquidació del compte d’explotació de l’escola bressol municipal El Palauet del curs 
2013-2014.  
 
Vist que en data 26 de juny de 2015,s’ha rebut escrit de SUARA SERVEIS, SCCL, registre 
d’entrada núm. 4530 en què la contractista exposa que no està d’acord amb la liquidació 
aprovada i que per tant presenta recurs de reposició en la forma i termini legalment 
establert. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME SOBRE EL RECURS DE REPOSICIÓ A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PALAUET DEL CURS 
2013-2014  
 
Atès que en data 7 de maig de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va acordar aprovar 
la liquidació  
 
Vist que en data 26 de juny de 2015,s’ha rebut escrit de SUARA SERVEIS, SCCL, registre 
d’entrada núm. 4530 en què la contractista exposa que no està d’acord amb la liquidació del 
compte d’explotació de l’escola bressol municipal El Palauet del curs 2013-2014, aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió extraordinària de data 7 de maig de 2015. 
 



 

 

 

 

Atès que SUARA SERVEIS, SCCL presenta recurs de reposició en la forma i termini legalment 
establert i en el seu escrit al·lega el següent: 
 
“Primer.- La liquidació traslladada conté diversos error materials i de concepte que impedeixen 
poder validar el seu contingut de manera clara i correcte. 
No es pot entendre de manera adequada el detall de l’ajustament per import de -10.846,99€ 
donat que els signes de les partides ajustades no estan incorporats correctament. 
Les indemnitzacions que provenen del reajustament de plantilla estan reconegudes per import de 
31.418,06€ segons acord NOVÈ de la Mesa de Contractació de data 9 de desembre de 2013 i 
s’havien de rescabalar a l’antic concessionari SUARA SERVEIS, SCCL. 
 
“NOVÈ.- L’adjudicatari haurà d’assumir la part proporcional del cost corresponent a les 
indemnitzacions del personal del curs 2013-2014, essent el total de les mateixes de 34.293,04€. 
La part proporcional que haurà d’assumir el nou adjudicatari es calcularà una vegada es 
formalitzi el contracte i d’acord amb la fórmula següent: 
Import a satisfer= 34.293,04€ x (1825-153 dies de gestió Suara Serveis) = 31.418,06 
(365*5)=1825 
Dita quantitat s’haurà de fer efectiva a l’Ajuntament en el mateix moment de la formalització del 
contracte per tal que aquest pugui rescabalar l’antic concessionari del servei per aquesta 
despesa.” 
 
Per aquest motiu, l’informe de tancament presentat en data 14 de novembre de 2014 no 
incorporava aquesta despesa d’indemnització que ja estava reconeguda per l’Ajuntament segons 
l’acord transcrit anteriorment i per tant ara no hauria de ser motiu d’ajust. 
 
Per tant no correspon l’ajust de 34.293,04 donat que no s’havia incorporat com a despesa en la 
liquidació presentada (l’apartat 4.2.2.2 Indemnitzacions) 
 
Adjuntem còpia com a document 2 

 
Segon.- Les dades del document núm. 1 consignades a continuació com a extracte en Document 
núm. 3 no sumen de manera correcte, motiu que impedeix validar correctament les dades. 
Les dades que s’incorporen en el mateix document com a Suara Nova Proposta en el quadre que 
s’acompanya com a extracte Document núm. 4 s’han transcrit del curs 2012-2013, fet que 
provoca un creuament de dades que genera confusió i impedeix validar correctament les dades. 
Concretament l’import de 104.359,10€ correspon a proposta ajustos per ingressos ajuntament 
curs 2012-2013 i l’import de 1.420,97 correspon a proposta ajustos per manteniment. 
 
Tercer.- En el mateix escrit es fa referència a que: 
“Vist que amb posterioritat a l’emissió del document de revisió del compte d’explotació de l’EBM 
El Palauet del curs 2013-2014, s’ha tingut coneixement de l’aprovació per part de la Diputació de 
Barcelona de complements dels ajuts inicials del Programa de finançament de llars d’infants 
municipals per import de 40.546,25€, cosa que produeix la variació del compte d’explotació tant 
pel que fa als ingressos com pel que fa al benefici industrial previst per Suara Serveis, SCCL i 
s’acorda aprovar el compte d’explotació del servei públic de l’Escola Bressol Municipal El Palauet 
presentat per les empreses gestores un cop introduïdes les rectificacions que resulten de 
l’expedient.” 
 
Aquesta part no té constància ni coneixement d’aquest concepte de complements que es detalla 
l’escrit i per tant no ha pogut incorporar cap variació en el compte d’explotació del curs. 
 
D’altra banda, l’import que s’incorpora en el compte d’explotació sota el concepte de Ingressos 
Diputació Barcelona és de 54.687,50€ per tant no podem validar quin dels dos imports correspon 
incorporar i si aquesta incorporació s’ha de materialitzar mitjançant emissió de factura a 
l’Ajuntament per part del concessionari.” 
 



 

 

 

 

Vist que finalment SUARA SERVEIS, SCCL sol·licita: 
 
“Que tenint per presentat el present escrit, l’admeti a tràmit i tingui per interposat recurs de 
reposició contra l’acord de liquidació del curs 213-2014, i un cop revisat dicti un nou acord de 
liquidació que consideri i contempli els fets argumentats en el cos del present recurs, aclarint 
segons import de liquidació resultant quines són les factures a emetre per Suara Serveis, SCCL.” 
 

Pel que fa a les al·legacions presentades: 
 

Punt primer 
 
a) La liquidació traslladada conté diversos error materials i de concepte que impedeixen poder 

validar el seu contingut de manera clara i correcte. No es pot entendre de manera adequada 
el detall de l’ajustament per import de -10.846,99€ donat que els signes de les partides 
ajustades no estan incorporats correctament.  
 
Es considera que la concessionària ha disposat i disposa de tota la informació necessària per 
poder validar el contingut de la liquidació de forma clara i correcta. Concretament es va 
donar trasllat a la concessionària de l’informe complet emès per l’auditor mitjançant decret 
de l’Alcaldia núm. 260, de 10 de març, el qual fou analitzat per la concessionària, presentant 
al·legacions que foren resoltes per acord plenari de data 7 de maig de 2015. En concret, en 
la pàgina 31 de l’esmentat informe consta el detall de l’ajustament. 
 

b) Les indemnitzacions que provenen del reajustament de plantilla estan reconegudes per import 
de 31.418,06€ segons acord NOVÈ de la Mesa de Contractació de data 9 de desembre de 
2013 i s’havien de rescabalar a l’antic concessionari SUARA SERVEIS, SCCL. 
 

D’acord amb l’informe del compte d’explotació emès per Efial, consultoria, SUARA no tenia 
reconeguda la despesa ni l’ingrés de manera que es van proposar els dos ajustos, segons la taula 
de detall que consta a la pàgina 31 de l’informe esmentat: 

  
PROPOSTA AJUSTOS 

 
SUARA 

INGRESSOS AJUNTAMENT  28.476,39 
SOUS I SALARIS I SEG. SOCIAL  -375,62 
Imputació bestreta extra  2.499,36 
Indemnització 20 dies -34.293,04 
Indemnització Ajuntament  31.418,06 
MANTENIMENT  3.200,42 
SUBMINISTRAMENTS  5.825,74 
DESPESES GRALS I BENEFICI INDUSTRIAL  2.196,45 
TOTAL  39.323,38 
  

 
Amb els ajustaments proposats s’imputa la part corresponent a SUARA, és a dir, la despesa final 
per indemnitzacions puja 34.293,04€ i l’ingrés que l’ajuntament ha de fer puja 31.418,06€ que 
correspon a la part que ha d’assumir la nova gestora.  
Resultat (-34.293,36+31418.06 = 2.874,98€) és la part que li pertoca a SUARA. 
 

Punt segon 
 
Pel que fa als errors recollits al punt segon de l’escrit d’al·legacions s’ha constatat que s’ha 
produït un error material en la transcripció de l’escrit d’al·legacions al decret 260, registre 
d’entrada núm. 2477 de data 14 d’abril, i on diu: 
 
D’acord amb la revisió dels estats de comptables i la proposta d’ajustos que es desprèn de 
l’informe d’auditoria per la gestió de l’Escola Bressol El Palauet, corresponent al curs 2013-2014, 



 

 

 

 

període de gestió de setembre ’13 a gener’14, el resultat es situaria en -27.160,34€ negatius, 
d’acord al següent detall: 
 

 
COMPTE RESULTATS 

 
2013-2014 
set-gen 

 
AJUSTAMENTS 
 

 
2013-2014 
AJUSTAT 

 
INGRESSOS 

 
176.586,42 

 
 28.476,39 

  
205.062,81 

 
DESPESES 

 
216.571,40 

 
-324,11 

  
216.247,29 

 
RESULTAT 

 
-44.179,58 

 
39.323,38 

  
-11.184,48 

 
El detall dels ajustaments proposats per Suara, corresponents a la gestió de setembre’13 a 
gener’14 del curs 2013-2014 de l’Escola Bressol El Palauet, són els que es detallen a continuació: 
 

 
PROPOSTA AJUSTOS 

Veure 
apartat de 
l’informe 

 
SUARA 

SUARA 
NOVA 
PROPOSTA 

 
(1) INGRESSOS 
AJUNTAMENT 

 
4.2.1.1 

 
 28.476,39€ 

 
104.359,10€ 

 
(2) SOUS I SALARIS SEG. 
SOCIAL  

 
4.2.2 
 

  
 375,62€ 

  
 1.420,97€ 

(3) MANTENIMENT 4.2.3.1  3.200,42€  472,47€ 

(4) SUBMINISTRAMENTS 4.2.3.3  5.825,74€  --€ 

(5) DESPESES GRAL I 
BENEFICI INDUSTRIAL 

4.2.4  2.196,45€  1.172,20€ 

 
RESULTAT 

  
 39.323,38€ 

 
 
28.800,50€ 

 
Ha de dir: 

 
D’acord amb la revisió dels estats de comptables i la proposta d’ajustos que es desprèn de 
l’informe d’auditoria per la gestió de l’Escola Bressol El Palauet, corresponent al curs 2013-2014, 
període de gestió de setembre ’13 a gener’14, el resultat es situaria en -27.160,34€ negatius, 
d’acord al següent detall: 
 

 
COMPTE RESULTATS 

 
2013-2014 
set-gen 

 
AJUSTAMENTS 
 

 
2013-2014 
AJUSTAT 

 
INGRESSOS 

 
176.586,42 

 
 28.476,39 

  
205.062,81 

 
DESPESES 

 
216.571,40 

 
-324,11 

  
216.247,29 

 
RESULTAT 

 
-39.984,98 

 
28.800,50 

  
-11.184,48 



 

 

 

 

 
El detall dels ajustaments proposats per Suara, corresponents a la gestió de setembre’13 a 
gener’14 del curs 2013-2014 de l’Escola Bressol El Palauet, són els que es detallen a continuació: 
 
 
PROPOSTA AJUSTOS 

Veure 
apartat de 
l’informe 

 
SUARA 

SUARA NOVA 
PROPOSTA 

 
(1) INGRESSOS AJUNTAMENT 

 
4.2.1.1 

 
 28.476,39€ 

 
28.476,39€ 

 
(2) SOUS I SALARIS SEG. 
SOCIAL  

 
4.2.2 
 

  
 

  
 375,62€ 

(3) MANTENIMENT 4.2.3.1  3.200,42€  472,47€ 

(4) SUBMINISTRAMENTS 4.2.3.3  5.825,74€  --€ 

(5) DESPESES GRAL I 
BENEFICI INDUSTRIAL 

4.2.4  2.196,45€  1.172,20€ 

 
RESULTAT 

  
 
39.323,38€

 
 28.800,50€ 

 
Es fa constar que l’error material es produeix en la transcripció d’un text elaborat per la 
concessionària, no altera ni varia en cap cas els resultats de l’informe d’auditoria i , per tant, es 
considera que no es produeix cap situació d’indefensió. 

 
Punt Tercer.- Vist que en relació als arguments expressats al punt tercer del recurs de reposició 
sobre l’ampliació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, el BOPB de data 12 de febrer de 
2015 publica un anunci sobre l’aprovació de complements als ajuts concedits als ens locals 
destinataris, en el mar del Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al 
curs 2013-2014. Concretament en el cas de l’Ajuntament de Canet de Mar s’estableix un ajut 
complementari per import de 40.546,25€. En l’informe d’auditoria, concretament a la pàgina 10, 
estableix el criteri de repartiment de la subvenció de la Diputació de Barcelona i l’import 
corresponent al segon atorgament de la Diputació s’ha repartit seguint el mateix criteri. Sobre si 
cal emetre factura, el contracte estableix que l’import no s’ha de materialitzar mitjançant factura 
tal i com estableix la clàusula 6 sobre la retribució del concessionari.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda 
per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís 
Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel López Solà, Coia Tenas 
Martínez, Esther Agulló Renau, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Pere Xirau i Espàrrech, Josep 
M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez, 
Sílvia Tamayo Mata i Agnès cortés Mas i una abstenció de la regidora Raquel Serra Lerga: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions formulades al punt segon de l’escrit de 
SUARA SERVEIS, SCCL, fet que no altera el resultat del compte aprovat.  
 
SEGON.- Desestimar la resta d’al·legacions. 
 



 

 

 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a SUARA SERVEIS, SCCL 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que el Ple municipal, en 
data 7 de maig, va aprovar la liquidació del compte d’explotació del període 2013-2014 i 
l’empresa va presentar tres al·legacions a aquest acord. La primera al·legació se centra en 
un desacord en les quantitats presentades, ja que l’empresa utilitzava una liquidació inicial, 
però no van utilitzar tota la documentació que se’ls va facilitar. L’empresa demanava que 
només es comptabilitzés una part proporcional dels sous dels treballadors que havien perdut 
la feina fa dos anys. L’empresa creia que se’ls imputava tot, quan només se’ls imputava 
2.800 euros. Així, doncs, aquest primer punt es desestima. La segona al·legació es basa en 
una sèrie d’errors, però errors a les al·legacions que ells mateixos han presentat, comptes 
que no traslladen al període que correspon, sinó que els traslladen a l’anterior. 
L’Ajuntament reconeix l’error i accepten l’al·legació, però aquesta estimació no varia les 
dades que proposa l’Administració. I en la tercera al·legació demanen que es faci una 
facturació per la subvenció que es rep per alumne de l’escola, però en els antics contractes 
això no funcionava d’aquesta manera, sinó que si no es rebien aquests diners, l’Ajuntament 
assumia el cost total i, en el cas de rebre aquesta subvenció, la rebia directament 
l’Ajuntament, amb la qual cosa no era necessari facturar-la a l’empresa. Per tant, aquesta 
al·legació també es desestima. Així, doncs, resumint, explica que es desestimen el punt u i 
tres i s’estima el segon de les al·legacions presentades per l’empresa, que no comporta cap 
canvi en la liquidació aprovada pel maig. 
 
10.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ RESIDÈNCIA 
GUILLEM MAS I RATIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LES ASSOCIACIONS 
CIUTADANES LOCALS 
 
Atès que en virtut de la Resolució del conseller de Justícia de 25 d’abril de 1985 es va 
inscriure amb el número 153 l’adaptació de la Fundació Residència Guillem Mas de Canet 
com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que en virtut de la resolució de l’honorable senyor conseller de Justícia de 13 de febrer 
de 1990 s’aprovà la modificació dels estatuts de la Fundació els quals restaran inserits en el 
registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques en data 9 de maig de 1990. 
 
Atès que segons allò que es disposa en l’article 7 dels estatuts fundacionals el Patronat és 
un òrgan col·legiat constituït pels membres següents: 
 

a) Sis membres nats integrats per: 
 

- L’alcalde de l’Ajuntament. 
- Dos regidors de l’Ajuntament, de les àrees socials i econòmiques, 

respectivament. 
- El metge titular de la sanitat local. 
- La superiora de la comunitat de religioses que assisteix a l’Hospital 

Residència. 
- El rector de la parròquia. 

 
b) Tres membres, representants d’associacions ciutadanes locals, amb implantació 

efectiva a Canet, constituïdes per a la defensa d’interessos socials i sanitaris dels 
veïns. 



 

 

 

 

 
c) Tres veïns de Canet a títol individual, escollits entre persones de Canet de Mar, 

expertes en matèries sanitàries, econòmiques i de gestió. 
 
Atès allò que es disposa a l’article 8è d’aquests estatuts, els membres del Patronat són 
nomenats de la forma següent: 
 

- Els dos regidors per l’Ajuntament Ple. 
- Els tres membres representants d’associacions ciutadanes amb implantació 

efectiva a Canet per les esmentades associacions essent ratificades pel Ple. 
- Els tres veïns, a títol individual, pel Ple de l’Ajuntament, a proposta dels membres 

nats. 
 
Vist l’article 9.1 dels estatuts de la Fundació Residència, segons el qual el càrrec de membre 
del Patronat és honorífic, voluntari i gratuït, tindrà una durada de quatre anys i es podrà 
renovar, no obstant això, quan es constitueixi un nou consistori, sense perjudici que puguin 
ésser reelegits tots els membres. 
 
Constituïda la nova corporació el 13.06.15, cal, doncs, renovar els membres del Patronat. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, per 
la qual cosa de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar, en l’exercici de les seves funcions de patró 
de la Fundació Residència Guillem Mas, actuarà en aquesta fundació en la persona de la 
seva alcaldessa, senyora Blanca Arbell Brugarola que, de conformitat amb el que disposa 
l’article 18 dels estatuts, n’ostenta la presidència. 
 
SEGON.- Nomenar els regidors, Laureà Gregori Fraxedas i Esther Agulló Renau com a 
vocals municipals en la Fundació Residència Guillem Mas, el primer d’ells, en qualitat de 
vicepresident, conforme estableix l’al·ludit article 18 dels estatuts. 
 
TERCER.- Nomenar com a membres nats del Patronat de la Fundació Hospital Residència 
Guillem Mas: 
 

- La senyora Maria Victòria Marina Ortega, com a cap local de Sanitat 
- El mossèn Salvador Juanola Cadena, com a rector de la parròquia 
- La senyora Pilar Muñoz Marro, com a superiora de la comunitat de religioses que 

assisteix a la Fundació Residència 
 
QUART.- Nomenar com a membres del Patronat en qualitat de representants d’associacions 
ciutadanes locals, amb implantació efectiva a Canet, constituïdes per a la defesa 
d’interessos socials i sanitaris dels veïns, a les persones següents: 
 

- Dolors Crusat Planet, en representació de Càritas Parroquial de Canet de Mar 
- Montserrat Vilella Alsina, en representació de la Junta Local Contra el Càncer 
- Roser Carbonell Tapis, en representació de l’Associació Sàlvia 

 



 

 

 

 

CINQUÈ.- Nomenar com a membres del Patronat com a veïns, a títol individual, escollits 
entre persones de Canet de Mar, expertes en matèries sanitàries, econòmiques i de gestió a 
les persones següents: 
 

- Josep Vallès Reixach 
- Anna M. Díaz Juvanteny 
- Dolores Barros Castilla 

 
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Fundació Residència Guillem Mas perquè ho comuniquin 
Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte oportú, als 
regidors afectats que no es trobessin a l’hemicicle en el moment de prendre aquest acord i a 
la resta de membres nats del patronat. 
 
11.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE GOVERN DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET 
 
Constituïda la nova corporació el passat 13.06.15, resulta necessari nomenar els membres 
del consell de govern de l’organisme autònom municipal de Ràdio Canet, en compliment del 
que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té constituït aquest únic organisme autònom, 
l’objecte del qual és gestionar el corresponent servei públic municipal. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i següents dels estatuts, 
publicats íntegrament en el BOP número 221, de data 14.9.01, el consell de govern de 
l’organisme autònom Ràdio Canet està integrat, ultra pel president i el vicepresident: 
 

a) per un representant de cadascuna de les formacions polítiques que conformen el 
plenari municipal, que poden ostentar el càrrec de regidor o no. 

  
b) per dos representants dels treballadors o col·laboradors amb responsabilitat de 

programació de l’emissora municipal. 
 

c) per dos representants del consell de gestió, d’entre els seus membres. 
 

d) per dos representants dels altres mitjans de comunicació local 
 
Atès que per cadascuna de les formacions polítiques que conformen el plenari municipal han 
estat designats els al·ludits representants. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Nomenar els membres (president, vicepresident i vocals) que composaran el 
consell de govern de l’organisme autònom Ràdio Canet, d’acord amb les designacions 
efectuades per cadascuna de les formacions polítiques amb representació municipal:  
 



 

 

 

 

I. President: L’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, senyora Blanca Arbell Brugarola. 
 
II. Vicepresident: Jesús Marín i Hernàndez. 
 
III. Vocals representants de cadascuna de les formacions polítiques municipals: 
 
Per ERC: el senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i el senyor Josep Puigvert, com a 
suplent. 
Per CIU: el senyor Josep Antoni Massagué, com a titular, i el senyor Àngel López, com a 
suplent. 
Per Canetencs Independents: el senyor Josep M. Moragas, com a titular, i la senyora Pili 
Rodríguez, com a suplent. 
Pel PP: el senyor David Espinosa, com a titular, i la senyora Eva Barragan, com a suplent. 
Per Som Canet: el senyor Jordi Planet, com a titular, i la senyora Raquel Serra, com a 
suplent. 
Pel PSC: la senyora Mercè Martínez Arañó, com a titular, i el senyor Gabi Iborra, com a 
suplent. 
Per la CUP: el senyor Marc Jiménez com a titular, i el senyor Àlex Gallardo, com a suplent. 
 
SEGON.- Determinar, de conformitat amb l’article 12 dels estatuts, que els anteriors 
nomenaments s’efectuen pel mateix període que el del mandat de l’actual govern municipal, 
els quals començaran a exercir les seves funcions a partir del moment de la seva presa de 
possessió, que tindrà lloc en la propera sessió del consell de govern que es convoqui, com a 
primer punt de l’ordre del dia, quedant fins aleshores en funcions els antics membres. 
 
TERCER.- Determinar que les funcions de secretaria del Consell de Govern seran 
desenvolupades per la funcionària cap del servei de secretaria de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, Sra. Cristina Cabruja Sagré, en substitució de la secretària, i les d’intervenció i 
tresoreria per l’interventor municipal Sr. Daniel Martín Enrique.  
 
QUART.- Facultar l’alcaldessa presidenta, senyora Blanca Arbell Brugarola, per nomenar, en 
nom del Ple de l’Ajuntament, els dos representants de cadascun dels sectors següents que 
s’integraran al consell de govern de l’organisme autònom Ràdio Canet: 
 

a) treballadors o col·laboradors amb responsabilitat de programació de l’emissora 
municipal. 

b) representants del consell de gestió, d’entre els seus membres. 
c) representants dels altres mitjans de comunicació local 

 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a tots els membres del consell de govern designats que 
no es trobessin a l’hemicicle en el moment d’adoptar-se l’acord, donant-se els altres per 
notificats amb la mera assistència.  
 
12.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN CONSORCIS, ADF I 
ÒRGANS CONSULTIUS SUPRAMUNICIPALS 
 
Constituïda la nova corporació el 13.06.15, cal nomenar els representants municipals en els 
òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de què forma part aquest municipi, en 
compliment d’allò que disposa l’article 38. c) del ROF. 
 



 

 

 

 

Atès que de conformitat amb el que disposen els correlatius estatuts, aquest municipi forma 
part dels consorcis següents: 
 

1. Consorci de Promoció Turística de la Costa del Maresme. 
2. Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans. 
3. Consorci Localret 
4. Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya 
5. Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima 

 
Atès, d’altra banda, que l’Ajuntament també forma part de l’ADF Vallalta. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ha fomentat la participació dels municipis en els 
òrgans consultius la finalitat dels quals –una determinada esfera de l’actuació comarcal- és 
donar respostes concretes a les demandes de la població, òrgans consultius que són els 
següents: 
 

- Mesa Consultiva de Joventut 
- Consell Consultiu de la Gent Gran 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar també forma part de les entitats següents: 
 

- Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
- Xarxa local de prevenció de drogodependències de la Diputació de Barcelona 
- Xarxa local de consum 
- Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta 
- Agrupació de municipis titulars de servei de transport urbà regió metropolitana de 
Barcelona - AMTU 

 
Com sigui que correspon al municipi designar els representants en els òrgans de govern i 
administració d’aquests organismes. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci de Promoció 
Turística de la Costa del Maresme, la regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, com a titular, i el tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, com a suplent. 
 
SEGON.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans, el tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, com a 
titular, i la regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, com a suplent. 
 
TERCER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci Localret, el 
regidor delegat d’Obres i Serveis, Sistemes Informàtics i Desenvolupament Tecnològic, com 
a titular, i el tinent d’alcalde d’Administració Oberta, com a suplent. 
 
QUART.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Federació de Mitjans de 
Comunicació Locals de Catalunya, la senyora alcaldessa, en qualitat de presidenta de 



 

 

 

 

l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, com a titular, i el regidor delegat d’Obres i Serveis, 
Sistemes Informàtics i Desenvolupament Tecnològic, com a suplent. 
 
CINQUÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi al Consorci del Govern 
Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima, el tinent d’alcalde de Promoció de la 
Vila, com a titular, i el regidor delegat d’Obres i Serveis, Sistemes Informàtics i 
Desenvolupament Tecnològic, com a suplent. 
 
SISÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en l’ADF Vallalta, el tinent 
d’alcalde de Promoció de la Vila, com a titular, i el regidor delegat d’Obres i Serveis, 
Sistemes Informàtics i Desenvolupament Tecnològic, com a suplent. 
 
SETÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en la Mesa Consultiva de 
Joventut, del Consell Comarcal, la regidora delegada de Festes, Joventut i Entitats, com 
a titular, i el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, com a suplent. 
 
VUITÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consell Consultiu de la 
Gent Gran, del Consell Comarcal, la regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, 
com a titular, i el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, com a suplent. 
 
NOVÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Xarxa de ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, el tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, com a titular, i la 
regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, com a suplent. 
 
DESÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Xarxa local de prevenció de 
drogodependències de la Diputació de Barcelona, la regidora delegada de Festes, 
Joventut i Entitats, com a titular, i la regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, com 
a suplent. 
 
ONZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipal a la Xarxa Local de Consum, la 
regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, com a titular, i el tinent d’alcalde 
de Promoció de la Vila, com a suplent. 
 
DOTZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’Associació de municipis 
catalans per a la recollida selectiva porta a porta, el tinent d’alcalde de Promoció de la 
Vila, com a titular, i el regidor delegat d’Obres i Serveis, Sistemes Informàtics i 
Desenvolupament Tecnològic, com a suplent. 
 
TRETZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’Agrupació de municipis 
titulars de servei de transport urbà regió metropolitana de Barcelona - AMTU, el 
tinent d’alcalde de Territori, com a titular, i el tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, com a 
suplent. 
 
CATORZÈ.- Facultar l’alcaldessa presidenta per poder delegar puntualment en qualsevol 
regidor/a les anteriors representacions, en cas d’absència del titular i del suplent i 
comunicar els anteriors acords als regidors afectats, als consorcis corresponents i al Consell 
Comarcal del Maresme, per al seu coneixement i efecte. 
 
La senyora alcaldessa, abans de passar al punt següent, explica que el grup municipal de 
Som Canet ha introduït un canvi en els representants del Consell Municipal de Promoció 



 

 

 

 

Econòmica, que s’ha d’aprovar a continuació, ja que el suplent del representant d’aquest 
Consell no serà el senyor Sergi Bonamusa, sinó que serà el senyor Júlio Romero. 
 
13.- NOMENAMENT REPRESENTANTS EN DIFERENTS CONSELLS MUNICIPALS 
 
Constituïda la nova corporació el passat 13.06.15, resulta necessari nomenar els 
representants dels grups polítics municipals en els plenaris dels diferents consells municipals 
que té constituïts l’Ajuntament, com a òrgans sectorials de participació de caràcter 
permanent, amb competències de caràcter informatiu però no resolutiu, com a instrument 
de participació ciutadana en aquelles qüestions relacionades en els diferents àmbits per als 
quals han estat creats. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té actualment els consells municipals següents: 
 

- Consell Municipal de Medi Ambient 
- Consell Municipal de Cultura 
- Consell Municipal de Promoció Econòmica 
- Consell Municipal d’Esports 
- Consell Municipal Escolar 
- Consell Municipal de Cooperació 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Determinar que, d’acord amb els estatuts del consells esmentats, la Presidència 
de cadascun d’ells, recaurà en el regidor titular de cada Àrea d’actuació, això és: 
 

- Consell Municipal de Medi Ambient: Jesús Marín i Hernàndez 
- Consell Municipal de Cultura: Ivan Aranda Mena 
- Consell Municipal de Promoció Econòmica: Coia Tenas Martínez 
- Consell Municipal d’Esports: Ivan Aranda Mena 
- Consell Municipal Escolar: Lluís Llovet Bayer 
- Consell Municipal de Cooperació: Esther Agulló Renau 

 
SEGON.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Medi Ambient, els 
següents: 
 
Per ERC: el senyor Jaume Alegret, com a titular, i la senyora Roser Utset, com a suplent. 
Per CIU: la senyora Blanca Agell, com a titular, i el senyor Lluís Braut, com a suplent. 
Per Canetencs Independents: el senyor Joan Majó Guri, com a titular, i la senyora Doli 
Bertran, com a suplent. 
Pel PP: la senyora Cristina Martin Medina, com a titular, i la senyora Cristina Soler Vílchez, 
com a suplent. 
Per Som Canet: el senyor Santiago Fernández, com a titular, i el senyor Joaquim Crusat, 
com a suplent. 
Pel PSC: el senyor Manel Molina, com a titular, i la senyora Sílvia Tamayo, com a suplent. 
Per la CUP: el senyor Eduard Aznar, com a titular, i el senyor Xavier Juan com a suplent. 
 



 

 

 

 

TERCER.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Cultura, els següents: 
 
Per ERC: el senyor Quirze Planet Rovira, com a titular, i el senyor Lluís Nonell Marín, com a 
suplent. 
Per CIU: el senyor Manel Gutiérrez Sánchez, com a titular, i el senyor Manel Gutiérrez 
Urbano, com a suplent. 
Per Canetencs Independents: el senyor Pere Xirau, com a titular, i la senyora Raquel Pérez 
Badia, com a suplent. 
Pel PP: el senyor Albert Martínez Cortés, com a titular, i el senyor Tarek Goerlitz, com a 
suplent. 
Per Som Canet: el senyor Ramon Faucon, com a titular, i el senyor Ricard Molins, com a 
suplent. 
Pel PSC: el senyor Gerard Vilà, com a titular, i la senyora Cristina Pérez, com a suplent. 
Per la CUP: el senyor David Estrada, com a titular, i el senyor Jordi Carbonell, com a 
suplent. 
 
QUART.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Promoció Econòmica, els 
següents: 
 
Per ERC: el senyor Joaquim Campassol, com a titular, i el senyor Rafael Palomero, com a 
suplent. 
Per CIU: el senyor Jesús López, com a titular, i el senyor Laureà Gregori, com a suplent. 
Per Canetencs Independents: la senyora Sílvia Llopart, com a titular, i la senyora Anna 
Casas, com a suplent. 
Pel PP: el senyor Josep Manuel Riera, com a titular, i el senyor Toni Romero, com a suplent. 
Per Som Canet: el senyor Jordi Planet, com a titular, i el senyor Júlio Romero, com a 
suplent. 
Pel PSC: el senyor Gabi Iborra com a titular, i el senyor Manel Molina, com a suplent. 
Per la CUP: el senyor Eduard Aznar, com a titular, i el senyor Àlex Gallardo, com a suplent. 
 
CINQUÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal d’Esports, els següents: 
 
Per ERC: Joan Manel Rovira Fernàndez, com a titular, i el senyor Josep Puigvert Garcia, com 
a suplent. 
Per CIU: el senyor Manel Gutiérrez Sánchez, com a titular, i el senyor Manel Gutiérrez 
Urbano, com a suplent. 
Per Canetencs Independents: el senyor Antoni Isarn, com a titular, i el senyor Josep Bley, 
com a suplent. 
Pel PP: la senyora Cristina Soler, com a titular, i el senyor Xavier Gálvez, com a suplent. 
Per Som Canet: el senyor José Luís Cuba, com a titular, i el senyor Ramon Faucón, com a 
suplent. 
Pel PSC: el senyor Aarón Pacheco, com a titular, i el senyor Rafael Quintana, com a suplent. 
Per la CUP: la senyora Jordi Carbonell, com a titular, i el senyor Alejandro Muñoz Garcia, 
com a suplent. 
 
SISÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal Escolar, els següents: 
 
Per ERC: la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, com a titular, i el senyor Ivan Aranda 
Mena, com a suplent. 



 

 

 

 

Per CIU: el senyor Jesús Marín i Hernàndez, com a titular, i el senyor Àngel López Solà, com 
a suplent. 
Per Canetencs Independents: el senyor Pere Xirau, com a titular, i la senyora M. Àngels 
Isart, com a suplent. 
Pel PP: la senyora Cristina Soler Vílchez, com a titular, i el senyor Toni Romero, com a 
suplent. 
Per Som Canet: la senyora Raquel Serra. 
Pel PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata. 
Per la CUP: la senyora Agnès Cortés Mas. 
 
SETÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Cooperació, els següents: 
 
Per ERC: la senyora Rosabel Madrid, com a titular, i la senyora M. Assumpta Revoltós, com 
a suplent. 
Per CIU: la senyora Anna Díaz, com a titular, i la senyora Melanie Rubio, com a suplent. 
Per Canetencs Independents: el senyor Ferran Rodríguez, com a titular, i la senyora 
Elisenda Riera, com a suplent. 
Pel PP: el senyor Santiago López Adan, com a titular, i la senyora Andrea Cuevas Soler, com 
a suplent. 
Per Som Canet: la senyora Indi Meza, com a titular, i la senyora Raquel Serra, com a 
suplent. 
Pel PSC: la senyora Cristina Pérez, com a titular, i el senyor Gerard Vila, com a suplent. 
Per la CUP: el senyor Xavier Juan, com a titular, i la senyora Agnès Montserrat, com a 
suplent. 
 
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin presents 
en la sessió plenària en la que s’adopti aquest acord, donant-se els altres per notificats amb 
la mera assistència, i comunicar-lo, també, al Consell escolar municipal.  
 
14.- APROVACIÓ NOMENAMENT REPRESENTANTS COMISSIÓ SECTORIAL DE 
SEGUIMENT DEL PROJECTE ODÈON 
 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 23 de juliol de 2003, va 
prendre l’acord de crear la Comissió Sectorial de Seguiment del Projecte Odèon (CSO, en 
endavant) en el marc del Consell Municipal de Cultura integrada per les persones següents: 
l’alcalde de la corporació, el regidor de Cultura, el regidor d’Obres, el president de 
l’Associació Cultural Plataforma Odèon (ACPO), el vicepresident i un vocal i dos 
representants de Comediants. 
 
Atès que d’acord amb l’article 16.2 dels estatuts del Consell Municipal de Cultura, aprovats 
pel Ple municipal de data 26.07.02 i publicats al BOP número 271, de data 12.11.02, els 
integrants de les sectorials seran persones representants de les entitats culturals i 
associacions cíviques i de veïns que així ho expressin i també els tècnics responsables 
d’establiments culturals i persones proposades pel regidor de Cultura. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de juny de 2010, va 
prendre entre d’altres l’acord següent: 
 

PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Seguiment de l’Odèon segons el qual en formaran 
part: l’alcalde de la corporació, el regidor de Cultura, un representant de cada grup municipal, 



 

 

 

 

dos representants de Comediants, el president de l’Associació Cultural Plataforma Odèon i dos 
representants més, i la coordinadora de Cultura com a secretària. 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 11.06.11, va constituir la nova 
corporació municipal després de les eleccions celebrades el 22 de maig de 2011, resulta 
necessari nomenar els representants dels grups polítics municipals en aquesta Comissió de 
Seguiment de l’Odèon en les reunions que aquesta Comissió pugui fer. 
 
Atès que per aquest motiu es va enviar, via correu electrònic, un escrit als portaveus dels 
grups municipals perquè comuniquessin els seus representants en aquesta Comissió. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Nomenar, d’acord amb els estatuts del Consell Municipal de Cultura, com a 
representants dels grups municipals que integren la corporació a la Comissió de Seguiment 
de l’Odèon, els següents: 
 
Per ERC: El senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i la senyora M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, com a suplent. 
Per CiU: el senyor Àngel López Solà, com a titular, i el senyor Jesús Marín i Hernàndez, com 
a suplent. 
Per Canetencs Independents: el senyor Josep M. Masvidal Serra, com a titular, i el senyor 
Pere Xirau i Espàrrech, com a suplent. 
Pel PP: el senyor Toni Romero Carbonell, com a titular, i la senyora Cristina Soler Vílchez, 
com a suplent. 
Pel PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata. 
Per Som Canet: la senyora Raquel Serra Lerga. 
Per la CUP: la senyora Agnès Cortés Mas 
 
SEGON.- Nomenar com a secretària de la Comissió de Seguiment de l’Odèon, la 
coordinadora municipal de Cultura. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin presents 
en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donar els altres per notificats amb la 
mera assistència, i comunicar-lo, també, al Consell Municipal de Cultura. 
 
15.- NOMENAMENT REPRESENTANTS MUNICIPALS EN CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ SUBSCRITS PER L’AJUNTAMENT 
 
Atès que en data 25 de novembre de 2009, l’Ajuntament de Canet de Mar signava un 
conveni amb el síndic de greuges de Catalunya que establia un marc de col·laboració 
interinstitucional que permetia la cooperació del síndic amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que en el sisè acord d’aquest conveni s’establia que un regidor de l’Ajuntament 
formaria part d’un grup de treball amb la funció de seguiment de l’aplicació d’aquest 
conveni. 
 



 

 

 

 

Atès que en el mes de setembre de 2007 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Mataró i la 
Fundació CETEMMSA, per al desenvolupament del protocol general per a la regulació de la 
destinació dels recursos especialitzats de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en 
Teixits de Punt de Canet de Mar. 
 
Atès que en la clàusula sisena d’aquest conveni s’estableix la creació d’una comissió de 
seguiment del conveni de col·laboració, en la qual hi ha d’haver un membre de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Constituïda la nova corporació el 13.06.15, resulta necessari nomenar els representants 
municipals de les comissions de seguiment d’aquests convenis de col·laboració subscrits per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Nomenar representant municipal en la comissió de seguiment per al conveni de 
col·laboració signat amb el Síndic de Greuges de Catalunya, el tinent d’alcalde 
d’Administració Oberta, senyor Laureà Gregori Fraxedas, com a titular, i el tinent d’alcalde 
de Territori, senyor Lluís Llovet Bayer, com a suplent. 
 
SEGON.- Nomenar representant municipal en la comissió de seguiment per al conveni de 
col·laboració signat per a la regulació de la destinació dels recursos especialitzats de l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar, el tinent d’alcalde de 
Territori, senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i el tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, 
el senyor Jesús Marín i Hernàndez, com a suplent. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin present 
en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donant-se els altres per notificats amb la 
mera assistència, i comunicar-ho, també a les diferents parts signats dels esmentats 
convenis. 
 
16.- NOMENAMENT REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT ALS CONSELLS DE 
PARTICIPACIÓ DE LES RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES SANT ROC I MIRAMAR 
 
Vistes les instàncies de data 30 de juny d’enguany, amb número de registre d’entrada 4647 
que va entrar el director de les residències geriàtriques Sant Roc i Miramar, les quals es 
transcriuen a continuació: 
 
Residència Miramar 
 

Seguint les previsions de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, la promoció de la 
participació ciutadana és primordial per tal d’adequat el Sistema de serveis socials a les 
necessitats de les persones i a llur diversitat. 
 
La participació ciutadana en l’àmbit dels serveis socials s’articula mitjançant òrgans de 
participació. En particular, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, concreta que, en els centres 
on es presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell de 



 

 

 

 

participació de centre com a òrgan de participació. Aquests centres són els centres públics on es 
prestin serveis socials o s’acompleixin activitats socials i els privats que rebin finançament 
públic. 
 
És la nostra voluntat que l’Ajuntament de Canet de Mar participi en el Consell de Participació del 
Centre Miramar de Canet de Mar com a representant de l’ens local seguint les indicacions que 
marca la Llei. Si aquesta petició no la poden dur a terme, el centre delegaria en el representant 
de l’ICASS la seva participació. 
 

Residència Sant Roc 
 
Seguint les previsions de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, la promoció de la 
participació ciutadana és primordial per tal d’adequat el Sistema de serveis socials a les 
necessitats de les persones i a llur diversitat. 
 
La participació ciutadana en l’àmbit dels serveis socials s’articula mitjançant òrgans de 
participació. En particular, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, concreta que, en els centres 
on es presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell de 
participació de centre com a òrgan de participació. Aquests centres són els centres públics on es 
prestin serveis socials o s’acompleixin activitats socials i els privats que rebin finançament 
públic. 
 
És la nostra voluntat que l’Ajuntament de Canet de Mar participi en el Consell de Participació del 
Centre Sant Roc de Canet de Mar com a representant de l’ens local seguint les indicacions que 
marca la Llei. Si aquesta petició no la poden dur a terme, el centre delegaria en el representant 
de l’ICASS la seva participació. 

 
Atès que l’Ajuntament té interès a formar part d’aquests consells de participació de les 
residències geriàtriques que ho han sol·licitat. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament en els consells de participació de 
les residències geriàtriques Sant Roc i Miramar, a la regidora de Benestar Social, com a 
titular, i al regidor o regidora en qui delegui, com a suplent. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als regidors designats que no es trobin presents a 
l’hemicicle en el moment d’adoptar-se aquest acord i a la direcció de les residències 
geriàtriques Sant Roc i Miramar. 
 
17.- DESIGNACIÓ PER OCUPAR EL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR DE CANET 
DE MAR 
 
Atès que l’actual jutge de pau titular fou nomenat per acord de la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 17 de maig de 2011, per la qual cosa, el 
seu mandat, que dura quatre anys, s’ha acabat. 
 
Atès que en el BOP de data 29 de maig de 2015, es va publicar l’anunci amb el qual es feia 
referència que per acabament del mandat de quatre anys, s’ha de nomenar la persona que 
ostentarà el càrrec de jutge de pau titular de Canet de Mar. 



 

 

 

 

 
Atès que el termini per presentar les sol·licituds per prendre part en la selecció de jutge de 
pau titular es va acabar el dia 18 de juny de 2015. 
 
Atès que durant aquest termini s’han presentat cinc sol·licituds de les persones següents, 
acompanyades dels seus currículums: 
 

- M. José Copons Gallo 
- Jaume Dotras Masferrer 
- Jordi Griell Barnes 
- Joan Aranyó Campillo 
- Agustí Minguella Sainz 

 
Atès que tots cinc sol·licitants reuneixen les condicions legalment establertes per poder ser 
escollits jutge de pau titular, això és ser espanyol, ser major d’edat i no incórrer en cap 
dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial. 
 
Atès que per la seva experiència i formació aquesta Alcaldia considera adient per ocupar 
aquest càrrec el senyor Jaume Dotras Masferrer com a jutge de pau titular. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vista la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda 
per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del 
Ple municipal: 
 
PRIMER.- Designar per ocupar el càrrec de jutge de pau titular el senyor JAUME DOTRAS 
MASFERRER, per un període de quatre anys. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al jutjat degà de 1a instància d’Arenys de Mar, perquè 
aquest trameti la documentació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, òrgan competent per nomenar els jutges de pau a Catalunya. 
 
La senyora alcaldessa explica que la persona que han designat ja havia estat triada en 
altres ocasions amb el màxim consens de les forces polítiques i, per tant, han considerat 
que era la persona més adequada d’entre totes les que s’havien presentat per ocupar el 
càrrec. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, 
explica que la tria els sembla perfecta, sense desmerèixer els altres candidats, evidentment. 
Recorda, però, que, en un Ple anterior, en el qual es va designar la persona per ocupar el 
càrrec de jutge de pau substitut, el grup municipal d’ERC va comentar que aquests càrrecs 
calia consensuar-los. El seu grup n’hauria tingut prou si els ho haguessin comentat. Dit 
això, estan d’acord amb aquesta designació, entre altres coses, perquè ja té una 
experiència en el càrrec que els altres candidats no tenen. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, comenta que la diferència entre els 
dos casos és que en aquest ocasió s’escull el mateix jutge de pau que ha estat escollit per 
anteriors consistoris, amb la majoria de vots favorables de tots els grups municipals. La raó, 



 

 

 

 

doncs de fer-ho d’aquesta manera ha estat aquesta, el consens que aquesta persona ha 
generat en altres consistoris. Si s’hagués tractat d’escollir una altra persona, ja s’hauria 
demanat el consens de tots els grups municipals. Així mateix ho van explicar a la Comissió 
Assessora. 
 
El senyor Xirau explica que ha fet aquest comentari pensant en el fet que la configuració 
d’aquest consistori és sensiblement diferent al d’altres cops i per deferència als nous grups 
municipals hauria estat un bon detall. 
 
18.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016 
 
Vista l’Ordre del conseller d’Empresa i Ocupació EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la qual s’estableix 
el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, 
dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix que les dues 
festes locals seran fixades per Ordre del conseller a proposta dels municipis respectius,  
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descans, estableix que la proposta l’ha de formular 
el Ple Municipal. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de juliol de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (dimecres) i 8 de setembre (dijous), les dues festes 
locals de Canet de Mar, per a l’any 2016. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes de publicació en l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 
2016. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, 
explica que no hi ha gaire cosa a dir, ja que són els dies que toquen a Canet de Mar, perquè 
no cauen en diumenge. 
 
ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
La senyora alcaldessa explica que abans de passar a les diferents mocions que consten a 
l’ordre del dia, s’hauria d’introduir un assumpte per via d’urgència, que és la designació de 
representants municipals en diferents associacions i la Fundació Els Garrofers. En primer 
lloc, cal votar la urgència d’introduir aquest punt en l’ordre del dia. Aquesta urgència ha 
vingut donada per la voluntat de consensuar al màxim quines persones han de formar part 
del Patronat de la Fundació Els Garrofers, cosa que s’ha acordat només fa mitja hora i 
també s’ha de tenir en compte que és necessari nomenar aquests patrons perquè no es 
demori més la constitució del nou Patronat. A continuació, es passa a la votació de la 



 

 

 

 

urgència de la introducció d’aquest punt, la qual s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
19.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ASSOCIACIONS I LA 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 
Constituïda la nova corporació el 13.06.15, cal nomenar els representants municipals en les 
associacions i les fundacions en què aquest Ajuntament es troba representat; en concret, la 
fundació Els Garrofers, el patronat del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia i el 
comitè local de la Creu Roja al Maresme Centre. 
 
Atès, d’altra banda, que l’article 8 dels estatuts de la Fundació Els Garrofers estableix que 
l’alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar serà el president del patronat, en el qual s’hi 
integraran un mínim de tres i un màxim de 7 patrons. 
 
Atès que mitjançant acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 
26.07.07, s’acordà la darrera designació d’ambdós representants municipals en el patronat 
del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia. 
 
Atesa la necessitat de la designació dels representants municipals, titular i suplent, per 
formar part del comitè local de la Creu Roja al Maresme Centre. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el patronat del Santuari de la 
Mare de Déu de la Misericòrdia la senyora alcaldessa i la regidora delegada de Benestar 
Social i Gent Gran. 
 
SEGON.- Designar la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, presidenta del patronat de la Fundació Els Garrofers, tal com disposa l’article 8 dels 
estatuts d’aquesta fundació. 
 
TERCER.- Designar els regidors següents com a membres del patronat de la fundació Els 
Garrofers, en qualitat de patrons municipals: 
 

- Senyora Roser Utset, com a titular, i senyora Coia Tenas Martínez, com a suplent, 
del grup municipal d’ERC 

- Senyora Esther Agulló Renau, com a titular, i senyor Laureà Gregori Fraxedas, com a 
suplent, del grup municipal de CiU 

- Senyora M. Àngels Isart Falceto, com a titular i senyor Pere Xirau Espàrrech, com a 
suplent, del grup municipal de Canetencs Independents 

- Senyor Santiago López Adan, com a titular, i senyora Cristina Soler Vílchez, com a 
suplent, del grup municipal del PP 

- Senyor Ricard Molins, com a titular, i el senyor Jordi Rojo, com a suplent, del grup 
municipal de Som Canet 

- Senyora Samanta Peláez Pomares, com a titular, i senyora Sílvia Tamayo Mata, com 
a suplent, del grup municipal del PSC,. 



 

 

 

 

- Senyora Agnès Cortés Mas, del grup municipal de la CUP, que assumeix les funcions 
de secretària, i el senyor Xavier Juan, com a suplent. 

- El senyor Jesús López Sánchez, per tal que assumeixi les funcions de tresorer. 
 
QUART.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Comitè Local de la Creu 
Roja al Maresme Centre, la regidora, senyora Esther Agulló Renau, com a titular, i el 
regidor, senyor Àngel López Solà, com a suplent. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als regidors afectats, com també als citats organismes, 
per al seu coneixement i efecte. 
 
20.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, CANETENCS 
INDEPENDENTS, PARTIT POPULAR, SOM CANET, PSC I LA CUP AMB RELACIÓ A LA 
SOL·LICITUD D’IMPARTIR EL BATXILLERAT INTERNACIONAL A LA SECCIÓ 
D’INSTITUT DE CANET DE MAR 
 
El Consell Escolar del centre, reunit el passat 16 de juliol de 2015 va acordar per unanimitat 
sol·licitar el suport de l’Ajuntament de Canet de Mar en el procés de sol·licitud a IBO 
(Organització del Batxillerat Internacional) per esdevenir centre autoritzat per a la 
impartició d’aquesta modalitat de batxillerat que no ofereix cap centre públic de la província 
de Barcelona. 
 
Durant la celebració del debat electoral organitzat per ràdio Canet i a pregunta de l’AMPA, 
tots els partits, avui grups municipals, van donar suport a la iniciativa. 
 
Aquest batxillerat, també conegut com el Programa del Diploma, va ser fundat a Ginebra 
(Suïssa), el 1968, per l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO), una fundació 
educativa sense ànim de lucre, i introduït un any després en alguns centres dels cincs 
continents. Actualment, és impartit per prop de 2.000 centres, de 125 països. I des de la 
seva creació, ha format més de 650.000 estudiants. 
 
El Programa del Diploma és un curs preuniversitari, que ofereix un currículum amb vocació 
internacional, alhora pragmàtic, equilibrat, complet, flexible, rigorós i exigent, destinat a 
alumnes amb un alt grau de motivació. 
 
Té una durada de dos anys, ofereix tres possibles llengües d’examen (anglès, castellà i 
francès), l’avaluació és fonamentalment externa (a càrrec de professors d’altres països) i 
atorga un títol (Diploma del BI) reconegut internacionalment. 
 
Actualment, a Espanya hi ha 81 centres (només 25 de públics) autoritzats per oferir el 
Programa del Diploma; d’aquests, 11 són a Catalunya dels quals només s’hi ha un de públic 
a Girona. I el curs vinent se n’afegirà un segon a Lleida. Cap d’aquests dos és al nostre 
àmbit d’influència. Entenem que és una oportunitat per ampliar l’oferta pública d’estudis de 
batxillerat a la nostra comarca. A més, aquesta tipologia de Batxillerat no s’ofereix a cap 
centre públic de la província de Barcelona. 
 
Aquesta sol·licitud forma part del projecte de direcció de l’equip directiu del centre i, per 
tant, del projecte educatiu del centre i garanteix la continuïtat de la línia pedagògica del 
centre, que és una línia competencial, experimental i que treballa per àmbits. 
 



 

 

 

 

L’AMPA de la Secció d’Institut de Canet de Mar amb CIF G66086752 constituïda el juliol de 
2013 i composada per TOTES les famílies de l’Institut té per finalitat principal ajudar a 
desenvolupar el projecte del centre i donar suport al professorat en aquesta tasca. Defensa 
un ensenyament públic de qualitat i l’educació inclusiva. Actualment, el seu àmbit 
d’influència s’estén a les poblacions de Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de 
Mar. Ha expressat reiteradament a la direcció del centre la preocupació per la continuïtat 
pedagògica dels alumnes que vulguin cursar batxillerat. I no hi ha oferta pública d’aquesta 
modalitat de batxillerat que doni continuïtat al projecte pedagògic del centre. 
 
Per Canet de Mar enllaça amb la seva història sempre amatent amb els moviments de 
renovació pedagògica. En aquest sentit Canet de Mar va acollir una escola Montesori gràcies 
al suport municipal. També va obtenir l’Escola de Teixits gràcies a la petició de l’Ajuntament 
a la Mancomunitat de Catalunya. I molt més recentment, hem obtingut la línia de Batxillerat 
d’Arts Escèniques gràcies a la iniciativa conjunta de l’Ajuntament, l’Escola de Teixits i 
Comediants. 
 
Per Canet de Mar implica ampliar la seva oferta educativa amb un nou batxillerat. Aquesta 
modalitat és diferent i complementària a la que s’oferta actualment. És una modalitat que 
s’adiu amb el model pedagògic holístic i globalitzador de la Secció d’Institut. Aquest model 
atraurà alumnat motivar de diferents poblacions i també alumnat estranger. 
 
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar la moció de suport a la sol·licitud d’impartir el Batxillerat Internacional a 
la Secció d’Institut de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
TERCER.- Redactar una carta de suport des de l’Alcaldia i des de la Regidoria d’Educació i 
adreçar-la al Departament d’Ensenyament donant suport a la sol·licitud per rebre 
l’autorització com a Col·legis del Món del Batxillerat Internacional. 
 
QUART.- Donar a conèixer a les poblacions de l’entorn i al Consell Comarcal del Maresme la 
iniciativa i demanar-los suport en la iniciativa. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, llegeix la moció. 
 
 
 
21.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, CANETENCS 
INDEPENDENTS, SOM CANET, PSC I LA CUP AMB RELACIÓ A LA NECESSITAT D’UN 
NOU MODEL DE LA GESTIÓ DEL LITORAL I DE LA REGENERACIÓ DE LES PLATGES 
 
1. Explicació 
 
Considerem que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han patit més 
de mig segle d’Intervencions insostenibles. La construcció de ports esportius mal dissenyats 
i la sobreexplotació i impermeabilització de les conques hidrogràfiques amb la disminució de 



 

 

 

 

les aportacions d’aigües i sediments han suposat una regressió de les platges i un perjudici 
a les infraestructures costaneres. 
 
Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han implicat la 
regressió dels alguers, l’alteració periòdica dels ecosistemes marins –perjudicant greument 
l’activitat pesquera-, una modificació de la morfologia de la costa i una sobreexplotació de 
les pedreres de la Serra de Marina. 
 
Recentment, el “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente” ha fet públic un 
nou pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de 
Actuación en el Maresme”. 
 
Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l’extracció de sorres del fons 
marí i la modificació de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons; obviant una 
visió global i la necessària modificació del model de gestió de l’aigua i els sediments a les 
conques, els compromisos de by-pass incomplerts pels ports esportius i la necessitat d’una 
participació dels diversos agents del Territori. 
 
Novament, sense que hi hagi cap estudi previ d’impacte mediambiental ni cap consulta a la 
ciutadania ni a les institucions de comarca, s’imposa un projecte de gran abast, amb grans 
costos econòmics públics, que pot modificar per sempre la morfologia de la nostra costa, 
que no assegura la regeneració de les platges i que hipoteca la política d’ordenació del 
litoral. 
 

2. Propostes de resolució 
 
Per tot això, s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús 
Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel 
López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló Renau, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Pere 
Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Raquel Serra Lerga, 
Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés Mas i dues abstencions dels regidors Toni Romero 
Carbonell i Cristina soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Manifest per un nou model de gestió del litoral. 
 
SEGON.- Acordar exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente”: 
 

 La preocupació per les mancances del pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut 
com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme”. 

 L’oposició a la recent actuació de la draga, aprovada per Acord del Consell de Ministre 
el 17 d’abril i publicada al BOE núm. 110, del 8 de maig de 2015, Sec III pàgina 
40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5151.pdf), pels 
motius que s’esposen a continuació: 

 
- Primer: per ser aprovada per decret d’urgència pel que s’exclou explícitament el tràmit 

d’avaluació ambiental. 
- Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no opermetre al·legacions. 

 
TERCER.- Acordar demanar al “Ministerio de Agricultura, Alimentació y Medioamibeinte” la 
suspensió i moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat, en els termes que es 



 

 

 

 

planteja actualment ja que aquest informe basa la majoria d’actuacions en dragats i 
moviments de sorres, la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa representa un 
retorn a la situació prèvia al 1986, abans de la primera regeneració i, per tant, en lloc 
d’abordar les causes de la problemàtica de la regressió del litoral proposa aplicar pedaços 
provisionals sobre les seves conseqüències. 
 
QUART.- Instar el Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya a a través 
dels diversos organisme implicats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente i, si s’escau els consells comarcals del Vallès Oriental i la Selva (com a 
conques afectades) a iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral on 
s’impliquin tots els actor que viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i tenen poder de 
decisió sobre el territori. 
 
CINQUÈ.- Apostar per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, amb 
l’objectiu de dissenyar en Pla Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del 
territori i on s’hi integrin pescadors, sector turístic, tècnics i científics (biòlegs, 
ambientòlegs, geòlegs, oceanògrafs), centres d’investigació i universitats, i també les 
administracions per tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme. 
 
SISÈ.- Exigir el compliment de les actuacions als ports amb by-pass de sorres, tal i com 
s’estableix a la legislació i que actualment no s’estan duent a terme. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en el 
moment de la convocatòria del Ple, encara estava pendent d’unes consultes i no es va afegir 
a aquesta moció. Ara comenta que el grup municipal del PSC també s’hi suma. 
 
22.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOM CANET AL PLE DEL AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR, PER LA CREACIÓ DE L’ESPAI DENOMINAT, RIERA DE LA CULTURA, 
EN HOMENATGE A TOTES AQUELLES PERSONES I ENTITATS QUE AMB LA SEVA 
TASCA AMB AJUDAT A LA CULTURA DE CANET 
 
Aquest any es va fer arribar a mans de l’anterior batlle del poble, una petició per dedicar un 
espai al Ovidi Montllor, per part de la ACPO, coincidint amb el 40 aniversari de la seva 
mort. 
 
El grup municipal SOM CANET recollim la iniciativa i volem ampliar-la, fent un espai a Canet 
on retre homenatge a totes aquelles persones i entitats que han ajudat a difondre la cultura 
en totes les seves variants. 
 
Per aquest motiu sol·licitem que en l’espai ODEON, propietat de l’ajuntament de Canet, es 
porti a terme una acció per tal de habilitar un lloc on es pugui col·locar unes plaques 
honorifiques a les persones i entitats que encaixin amb el perfil abans descrit.  
Aquest espai proposem que es denomini “RIERA DE LA CULTURA”.  
 
Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament que prengui els acords següents:  
 
PRIMER.- Crear l'espai denominat “RIERA DE LA CULTURA”, en homenatge a les 
persones i entitats de Canet de Mar, que estarà ubicat a l'ODEON. 



 

 

 

 

 
SEGON.- Fer un estudi tècnic que estimi la idoneïtat de la col·locació d’aquestes plaques. 
 
TERCER.- Proposar a entitats de Canet que estiguin associades al disseny o les arts 
gràfiques el disseny de les plaques. 
 
QUART.- Que el Consell de Cultura proposi persones que encaixin en aquest perfil. 
 
CINQUÈ.- Que es s’esculli per votació popular els candidats propostes per el Consell de 
Cultura. 
 
SISÈ.- Que hi hagi partida pressupostaria per aquest proposta. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquesta moció ha estat retirada per part del grup 
municipal de Som Canet, que és qui la va presentar a consideració del Ple municipal. 
 
23.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SOM CANET DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, SOBRE LES PRIORITATS DEL NOU MANDAT 
MUNICIPAL 2015-2019 
 
En aquest inici de mandat municipal, el conjunt d’homes i dones que hem estat escollits i 
escollides per representar i sevir al conjunt dels nostres veïns i veïnes volem constatar que 
ens trobem en un context marcat per la crisi econòmica i les desigualtats que han obert una 
escletxa social sense precedents, amb nivells d’atur, de pobres i de precarietat 
insostenibles. Les polítiques d’austeritat estan provocant una mutació de la societat; s’està 
trencant el contracte social; el treball ja no és garantia de viure sense pobresa, i 
l’afebliment de les polítiques de benestar i l’esquarterament de l’estat del benestar 
multipliquen les desigualtats. En aquest marc social i polític, els regidors i les regidores ens 
comprometem a convertir els ajuntaments en instruments en favor de la igualtat, la justícia 
social i la solidaritat. Continuarem amb la funció d’atendre les necessitats més urgents i 
exercir d’atemperadors de les dificultats i ho farem amb l’acompanyament social de les 
mobilitzacions i la complicitat de la ciutadania. 
 
Però és també un moment d’amenaces i d’agressió sense precedents en la legitimació del 
món local. Pèrdua de competències, recentralització i despossessió política dels ajuntaments 
imposades pel PP amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(LRSAL) i retallades i deutes pendents per part del govern de la Generalitat de Catalunya. 
Aquests dos fets comporten una vulneració dels principis d’autonomia i de subsidiarietat. 
Cal que els ajuntaments recuperin les competències per a la prestació dels serveis 
municipals que la LRSAL pretén segrestar transferint la decisió sobre els serveis públics 
locals a ens locals d’elecció indirecta com les diputacions. 
 
També volem expressar que vivim moments de canvis i moments de renovació, de noves 
exigències i de nous horitzons per construir, també des del municipalisme, una societat més 
justa, digna i solidària. 
 
Però el país també es planteja nous escenaris d’autogovern després del trencament del 
pacte constitucional i els pactes polítics derivats de la transició, dels incompliments i 
sentències del Tribunal Constitucional i de les decisions de govern del PP que impossibiliten 
l’exercici de radicalitat democràtica de decidir el nostre futur polític com a poble. Els 



 

 

 

 

governs locals hauran de reconèixer i reforçar-se com estructures bàsiques, i com a 
fonaments de la refundació democràtica, social i ecològica de Catalunya. 
 
El nou mandat que encetem, endega una nova etapa en el municipalisme a Catalunya, més 
plural i heterogeni, més ric i divers i que requerirà del consens, el diàleg i la transversalitat 
per avançar en la governabilitat. En aquesta nova etapa hem de generar una nova agenda 
local, una oferta de polítiques públiques singular, orientada a construir una dimensió local 
pròpia en el procés de reconstrucció de l’estat del benestar local. Crear un ideari de rescat 
social i democràtic en forma de decàleg programàtic de mandat. Aquesta nova agenda local 
ha de tenir com a eix el dret al poble i la ciutat, l’amplificació dels serveis públics i dels drets 
socials, el desenvolupament d’alternatives energètiques, ecològiques, econòmiques, i 
culturals. Transformar els nostres ajuntaments en unes institucions que practiquin la 
transparència informativa, el rendiment de comptes, la cogestió amb el teixit social, les 
noves formes de participació i sobirania que, en la seva pràctica política, siguin orientades 
per una governança ètica local. 
 
Som conscients de les dificultats econòmiques que haurem d’afrontar en aquest mandat, tot 
i així ens comprometem a treballar per mantenir el nivell actual dels serveis municipals i a 
vetllar pel manteniment dels serveis supramunicipals que afectin al nostre municipi. En 
aquest sentit cal continuar reivindicant un marc institucional i una hisenda pròpia que s’han 
de concretar en una Llei de governs locals de país, conjuntament amb una Llei de finances 
locals encara pendents d’aprovació. I mentre no disposem d’instruments propis que 
garanteixin la suficiència financera dels ens locals cal exigir al govern de l’Estat espanyol 
una redistribució del dèficit en funció del pes de la despesa de cadascuna de les diferents 
administracions públiques i permetre un sostre de dèficit coma mínim l’1% per al conjunt de 
l’Administració local (a hores d’ara no se’ns permet aprovar pressupostos amb dèficit) 
destinat prioritàriament a la lluita contra la crisi, la generació d’ocupació local i la reducció 
de la petjada ecològica. 
 
La nova etapa, en el nou context social i polític resultarà necessària una nova etapa en la 
coordinació del municipalisme català, en la que caldran polítiques concertades, i caldrà la 
complicitat i la coordinació entre els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya. I també un 
debat rigorós sobre les entitats municipalistes de Catalunya. Un debat que ha d’expressar la 
pluralitat i la diversitat dels pobles i ciutats del nostre país i alhora que sigui inclusiu i 
integrador de totes les sensibilitats dels govern locals. Cal superar el vell esquema bipolar 
del municipalisme associatiu i traçar unes bases per a un nou municipalisme constituent 
cada vegada més plural i divers. 
 
Per tots aquests antecedents i motius exposats, el grup municipal de SOM CANET proposem 
els següents acords d’inici de mandat, els quals no s’aproven per dotze vots en contra dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà 
Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló 
Renau, M. Assumpta Revoltós Renau, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia 
Tamayo Mata, un vot a favor de la regidora Raquel Serra Lerga i quatre abstencions dels 
regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto i Agnès 
Cortés Mas: 
 
PRIMER.- Acordar que les primeres mesures d’aquest mandat aniran encaminades a dotar 
de pressupostos suficients i de recursos humans per tal d’aplicar un programa de rescat 
social (que garanteixi els mínims en alimentació, habitatge i subministraments d’energies) i 



 

 

 

 

un pla de xoc per fer front a l’atur (amb dotació pròpia de recursos per plans d’ocupació i 
incentius a la contractació) que situï en primer lloc la dignitat i els drets de tots els 
ciutadans i ciutadanes del municipi. En definitiva, a tendre les persones i els col·lectius que 
estan patint amb més dificultat els efectes de la crisi (aturats, dones, joves) mitjançant 
mesures que afavoreixin la formació i la reinserció, i la prestació d’ajuts previstos des dels 
serveis socials per pal·liar els efectes de la crisi a aquells qui més ho necessiten. 
 
SEGON.- Impulsar i aplicar totes les mesures al nostre abast (sanció a les entitats 
financeres que no facin emergir l’habitatge i no garanteixin la funció social del mateix, Ple 
d’Habitatge Local) per garantir habitatge digne per a tothom i evitar desnonaments. 
 
TERCER.- Establir el bon govern com a principi rector de funcionament institucional, tant en 
la nostra acció política com en la gestió de tota l’organització. Fer de la participació 
ciutadana un instrument d’avenç i progrés. Impulsar les modificacions que calguin en els 
reglaments municipals per millorar els canals de participació i fer una administració més àgil 
i eficaç, més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l’activitat municipal i 
incrementant la transparència en la seva gestió responsable amb la gestió eficient dels 
recursos públics. 
 
QUART.- Rebutjar les retallades que els governs estatal i català efectuen en serveis bàsics 
com són l’educació, la salut, l’ocupació. Denunciar l’incompliment del Govern de la 
Generalitat pel que fa als acords subscrits entre els departaments i l’ajuntament pel que fa 
a sosteniment de serveis i als plans d’inversions. 
 
CINQUÈ.- Reiterar, de nou, el clam del municipalisme per disposar amb celeritat d’una 
nova Llei de governs locals pròpia així com d’una noma Llei de finançament local que posi 
definitivament les bases sòlides i estables per a una administració local catalana eficient, 
eficaç, que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i eviti duplicitats des del principi de 
subsidiarietat, organització i proximitat. 
 
SISÈ.- Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament de continuar prestant tots aquells 
serveis públics segrestats per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(LRSAL) amb el mateix nivell de qualitat, per garantir la cohesió social dels nostres pobles i 
ciutats. 
 
SETÈ.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol una redistribució justa i ajustada del dèficit de 
les administracions públiques que beneficiï als ens locals com a institució més pròxima a la 
ciutadania i que permeti un increment del sostre com a mínim de l’1%. 
 
VUITÈ.- Compromís ferm i actiu en garantir l’exercici del dret a l’autodeterminació 
mitjançant un referèndum sobre el futur polític del nostre país i la plena disposició d’aquesta 
corporació en el suport a tots els acords i les accions polítiques i institucionals que es 
desenvolupin per tal d’assolir-lo. 
 
NOVÈ.- Instar als partits polítics a iniciar un debat sobre el futur del municipalisme de base 
associativa superador de la bipolaritat política municipal. 
 
DESÈ.- Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat espanyol, al president 
de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als grups 



 

 

 

 

parlamentaris del Congrés i del Parlament català i a la FMC i l’ACM; i també a la ciutadania 
del municipi de Canet de Mar a través dels diferents mitjans de comunicació locals. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, llegeix la moció. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que, com ja 
van dir a la Comissió Assessora, no votaran que no a aquesta moció perquè comparteixen la 
base d’aquest escrit, però no comparteixen que s’hagi presentat com una moció, sinó que 
és una declaració d’intencions, sense cap proposta concreta d’acció en tots els temes que 
creuen que s’han de prioritzar. De tot el que s’ha exposat en aquesta moció, creu que un 
80% es comparteix amb els programes electorals de gairebé tots el partits que formen 
aquest Ple. Una altra cosa hauria estat que s’hagués exigit a l’equip de govern que 
presentessin un pla d’acció municipal, a la qual cosa probablement s’hi haguessin sumat i 
ho haguessin defensat, però aquesta moció sembla que tingui el caràcter de presentació de 
propostes a uns altres grups municipals per formar govern i, tal i com ja va dir la senyora 
Tamayo a la Comissió Assessora, ja s’ha passat a un altre nivell, que és la de presentar 
projectes i propostes concretes. Per aquests motius el grup municipal de la CUP s’abstindrà. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que està en la 
mateixa línia del que comentava la senyora Cortés. És un decàleg de bones voluntats que 
comparteixen en una part important, però, en primer lloc, no s’ha donat l’oportunitat de 
consensuar un document conjunt; de fet, en la Comissió Assessora es va demanar si es 
podia treballar aquest assumpte per fer un document conjunt i no s’ha donat l’oportunitat 
de fer-ho. En segon lloc, el grup municipal del PSC ja va demanar el dia del Ple de 
constitució del consistori que l’equip de govern presentés, públicament, un pla d’acció de 
govern, amb les propostes i els projectes que volen dur a terme, en quin temps ho volen 
dur a terme i que se’n faci un seguiment. Per tant, hi veuen bona voluntat i en molts 
aspectes coincideixen. De fet, parlen de la participació i, en canvi, no han deixat participar a 
ningú en aquesta moció, ni tan sols els grups de l’oposició i és bo recordar que, fins i tot des 
del govern s’ha demanat poder treballar de forma conjunta. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, 
explica que el seu grup s’abstindrà, no perquè no els sembli bé el que es diu en aquest 
document, sinó perquè, així com l’altra moció era benintencionada i poc treballada i per la 
qual cosa l’han retirada, creu que amb bon criteri, aquesta és una moció molt exhaustiva i 
molt dirigida i potser estan d’acord en un 80% del contingut, però no s’ajusta al que ha de 
ser una moció. Si més endavant se’n vol parlar no hi tenen cap inconvenient. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que el seu 
grup municipal hi votarà en contra. Tal com ha dit la senyora Cortés de la CUP, considera 
que és una declaració de principis, d’intencions, fins i tot considera que és una mena de 
programa electoral sense arribar a accions concretes. Explica que aquesta declaració parla 
de la participació i una cosa és parlar-ne i una altra és exercir-la i, tal i com ha dit la 
senyora Tamayo, aquesta moció parla de la participació, però no s’ha consensuat amb cap 
altre grup municipal. Aquesta moció també parla de les retallades i els deutes pendents per 
part del Govern de la Generalitat. Però també s’ha de dir que aquestes retallades i aquests 
deutes vénen obligats i imposats per un Estat espanyol que ha ofegat la Tresoreria de la 
Generalitat, aquests darrers anys. També es parla que s’ha de tenir com a eix principal el 
poble. Creu que aquest govern, i tots els governs que recorda, han tingut com a eix 
principal el poble, com no pot ser d’una altra manera. També parlen d’una altra cosa que, a 



 

 

 

 

més a més, el seu grup municipal que ha estat a govern aquests últims quatre anys han 
viscut molt profundament, com són les dificultats econòmiques que s’hauran d’afrontar 
durant aquest mandat. Creu que és bastant injust parlar de les dificultats econòmiques 
d’aquest mandat, quan es porta ja una legislatura de retallades i de contenció econòmica. 
Pel que fa als acords d’aquesta moció, expliquen que les primeres mesures aniran 
encaminades a donar dotació suficient al pressupost per al rescat social. El senyor Marín 
explica que aquests darrers anys, la Regidoria de Benestar Social és la que ha tingut més 
partida pressupostària d’aquest Ajuntament. És a dir, aquest rescat social ja s’està portant 
a terme des del mandat anterior. En el punt tercer parlen de bon govern i demana que li 
aclareixin què vol dir bon govern. Comenta que en el mandat anterior també van aprovar 
mocions d’aquest estil, com per exemple el rebuig a les retallades dels governs estatal i 
català o demanant una nova llei del govern local. Explica que l’Ajuntament sempre s’ha 
compromès a prestar els serveis públics, tal i com demanen en aquesta moció, ho ha fet 
sempre, aquest i tots els governs anteriors. Pel que fa al dret a l’autodeterminació, 
considera que ja s’està fent, ja que com que no s’ha pogut dur a terme tal i com s’havia de 
fer, es farà el 27 de setembre. Per tant, repeteix que en algunes coses sí que coincideixen, 
però en d’altres no i per això el seu vot serà en contra. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que la seva 
intervenció anirà en la mateixa línia que la de CiU. Els hagués agradat poder consensuar 
propostes concretes i emplacen a Som Canet i a tots els grups polítics que en el moment 
d’elaborar els pressupostos presentin propostes més concretes i detallades amb les quals 
tots es puguin posar d’acord per tirar-les endavant. Creuen que és un document de bones 
intencions, un document que no especifica aquestes intencions amb dades fefaents per dur-
les a terme. Es queda en la superfície del que s’hauria de fer. Creuen que el millor que es 
pot fer és buscar un consens en el dia a dia en punts més concrets i en acords analitzats 
amb tots els grups polítics. Hi ha alguns punts que el seu grup subscriuria plenament i 
d’altres que no, ja que no creu que s’hagi de demanar al govern de l’Estat que augmenti el 
dèficit dels ajuntaments amb un sostre de fins a l’1% o tampoc creuen que s’hagi de 
demanar que el repartiment dels pressupostos entre el govern central, la Generalitat i els 
ajuntaments sigui per terços, que és el que seria correcte. Considera que seria millor deixar 
de banda l’Estat espanyol i repartir al 50% els pressupostos amb les dues administracions 
que interessen, que són la Generalitat i l’Administració local. El seu grup municipal votarà 
en contra d’aquest punt, però repeteix que emplacen a Som Canet i a tots els grups polítics 
a buscar un consens amb el pressupost i altres aspectes que puguin anar sorgint durant la 
legislatura. 
 
24.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, CANETENCS 
INDEPENDENTS, SOM CANET I LA CUP DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea 
la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre 
sistema educatiu. 
 



 

 

 

 

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un 
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques. 
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat 
civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
s’acorda per catorze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i 
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel López 
Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló Renau, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Pere Xirau i 
Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Raquel Serra Lerga i Agnès 
Cortés Mas dos vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez i 
una abstenció de la regidora Sílvia Tamayo Mata: 
 
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat 
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat.  
 
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar, en la mesura que sigui possible per a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats 
programades.  
 
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació.  
 
QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades 
a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la 
població nouvinguda.  
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a 
través del correu electrònic cal@cal.cat. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, primer tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, llegeix la 
moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que aquesta 
moció es presenta anualment, però en aquesta ocasió han vist que s’hi ha afegit un 
paràgraf que correspon més a un desig que no pas a una cosa que hagi expressat el poble 
català i que és que una gran majoria del poble català vol un estat propi. Això encara no se 
sap. En tot cas, considera que si es vol defensar una llengua el que no es pot fer és 
diferenciar entre aquells que volen un estat i els que no el volen. Considera que la llengua 
catalana l’han de defensar entre tots els que estimen Catalunya, els que estan a una banda 



 

 

 

 

i a l’altra. Aquesta moció és molt tendenciosa, en el sentit que no defensa la llengua 
catalana, sinó que defensa una idea política i considera que és un error. 
 
25.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Valoració de la Festa Major de Sant Pere 2015 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Joventut, Festes i Entitats. 
Explica que ja es va trobar amb la Festa Major organitzada, però de tota manera li demana, 
si està en condicions de fer-la, una valoració d’aquesta celebració de Sant Pere. També li 
demana que expliqui quines previsions ha fet de cara als propers anys, si donarà més 
protagonisme a la comissió de festes, ja que ella mateixa hi ha participat molt, en aquesta 
comissió. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Joventut, Festes i Entitats, 
en primer lloc vol agrair que tots els regidors estiguin tan interessats en l’Àrea de Festes, ja 
que així té l’oportunitat de trencar el gel i adquirir experiència des del primer dia. Explica 
que el dia 15 de juny va començar el nou equip de govern i només portaven set dies 
treballant quan va arribar Sant Joan i les festes no es van acabar fins al dia 11 de juliol amb 
la musclada, les havaneres i el K-80. Avui dia 30 de juliol, pot fer una valoració personal i la 
pot fer perquè ha estat present a molts actes, en els quals fins i tot ha participat. Explica 
que hi ha hagut molta afluència de gent, sense aldarulls i que tot ha funcionat força bé. Ara 
toca fer la valoració amb els tècnics municipals, però n’hi ha que estan de vacances i els 
que no hi estan, se n’aniran aviat. Per tant, la valoració més exhaustiva es farà més 
endavant, tot i que espera no trigar gaire. Repeteix que ha fet una valoració per sectors, 
basada en la seva pròpia experiència però una valoració global no ha tingut oportunitat de 
fer-la. Aprofita per donar les gràcies a tothom que ha participat en les festes, tant les 
entitats com els voluntaris i també a la regidora de Festes de l’antic govern, perquè ho va 
deixar tot a punt perquè funcionés sol. Pel que fa a les previsions per als propers anys, 
explica que sempre hi ha hagut una comissió de festes de la qual ella mateixa ha format 
part i intentarà que aquesta comissió de festes continuï essent-hi, al més àmplia possible. 
Donarà l’oportunitat als que en formen part de continuar formant-ne part i obrirà aquesta 
comissió a altres sectors per si s’hi volen afegir. Pel que fa als canvis a introduir-hi, explica 
que encara no ha paït el que s’ha fet aquest any i quan pugui parlar amb la nova comissió, 
més que introduir canvis, el que té intenció de fer és ampliar l’oferta d’actes tant com es 
pugui. I quan diu ampliar no es refereix en el temps, ja que la Festa Major dura des de Sant 
Joan i fins a mitjans de juliol. 
 
2.- La neteja viària a Canet de Mar 
 
La senyora Tamayo es dirigeix al senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de 
Promoció de la Vila, com a responsable de Medi Ambient. Comenta que a l’Àrea de Medi 
Ambient calen recursos, sobretot per a la neteja del poble. És cert que en època de 
vacances aquest problema s’acusa més i per això torna a demanar que es tingui en compte 
a l’hora d’invertir aquests diners que s’han estalviat en el contracte de neteja amb CESPA. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, com a 
responsable de Medi Ambient, explica que l’anterior regidora delegada de Medi Ambient, i el 
senyor Xirau ho sap tan bé com ell, va intentar treure diners de sota les pedres per millorar 



 

 

 

 

el servei. El seu grup, UMdC i el PP van ser copartícips d’una situació econòmica molt 
dolenta, amb un contracte i unes arques municipals que no permetien més del que hi havia. 
El que sí que poden dir avui, i és un encàrrec de govern, és que l’any que ve la dotació 
pressupostària de l’Àrea de Medi Ambient, fruit d’aquesta feina feta durant aquests últims 
anys de contenció econòmica, serà més elevada, pel que fa a la recollida de residus i a la 
neteja viària. Tot es farà, evidentment, amb el consens de tots els grups municipals a 
través del Consell Municipal de Medi Ambient. Es té la intenció d’augmentar la recollida 
d’alguna de les fraccions, pel que fa a la recollida de residus, i augmentar la dotació, pel que 
fa a la neteja viària del dia a dia.  
 
3.- Valoració de l’àrea de residus ubicada a l’avinguda Maresme 
 
La senyora Tamayo es torna a dirigir al senyor Marín per demanar-li que faci una valoració 
del funcionament de l’àrea de residus instal·lada a l’avinguda Maresme. 
 
El senyor Marín explica que la setmana vinent hi ha prevista una reunió amb els veïns de 
l’avinguda Maresme, no només amb l’associació, sinó també amb veïns de la zona, per 
començar a buscar una solució per poder retirar també aquella àrea i començar a funcionar 
com la resta del poble, amb la recollida selectiva. El fet de retirar les àrees d’emergència de 
la resta del poble ha provocat que aquesta zona es converteixi en una àrea d’emergència, 
quan la seva funció no era aquesta. Això ha comportat que els índexs de recollida 
acceptables de la zona, hagin deixat de produir-se i es trobin amb els problemes que 
ocasionaven la resta d’àrees d’emergència que hi havia repartides pel poble. Espera que 
abans d’acabar l’any aquest assumpte pugui estar resolt. 
 
4.- Manteniment de les vies públiques 
 
La senyora Tamayo es dirigeix al senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i 
Serveis, Sistemes Informàtics i Desenvolupament Tecnològic. Explica que les rieres han 
anat patint el pas dels anys i, actualment, especialment a la riera Gavarra, les voreres estan 
plenes de forats i desnivells. És un fet que molesta a tothom però molt especialment a les 
persones amb mobilitat reduïda i a la gent gran. Pregunta, doncs, si hi ha previst algun pla 
de manteniment per condicionar aquestes zones. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i Serveis, Sistemes Informàtics i 
Desenvolupament Tecnològic, explica que aquest problema passa cada any, quan arriba el 
temps de les festes i la Brigada d’Obres es dedica més a aquest assumpte que al 
manteniment del paviment. Explica que hi ha un pla de manteniment i s’executa 
contínuament, amb moltes reparacions. Una altra qüestió és si la pedra de Sant Vicenç és la 
més adequada, ja que és una pedra que s’esquerda, s’embruta molt i és molt cara. Ara bé, 
si hi ha algun cas molt greu, del qual els veïns informen o arriba la notícia a la seva Àrea, 
de seguida que es pot s’hi posa remei. 
 
5.- Valoració de la Festa Major de Sant Pere 2015 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, també es 
dirigeix a la senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Joventut, Festes i 
Entitats, i li fa la mateixa pregunta que la senyora Tamayo, si està en condicions de fer una 
valoració de la Festa Major d’enguany i si té previst fer-hi alguns canvis de cara a la de l’any 
que ve. 



 

 

 

 

 
La resposta de la senyora Revoltós està a la primera pregunta, feta per la senyora Tamayo. 
 
6.- Impacte econòmic del Canet Rock 
 
La senyora Serra pregunta quin impacte econòmic ha tingut el Canet Rock. Pregunta si la 
Diputació tornarà a fer un estudi sobre aquest impacte. També pregunta si s’ha negociat 
amb l’empresa perquè aquest esdeveniment continuï a Canet i no passi com amb els 
concerts del castell de Santa Florentina. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, 
explica que li consta que ja s’estan fent trucades per determinar l’impacte econòmic del 
Canet Rock. Considera que és un esdeveniment molt important per al poble i estan en 
contacte amb els promotors perquè a partir del setembre ja es comenci a parlar del festival 
de l’any que ve, per poder fer-ho amb temps i no com aquest any, de pressa i corrents. A 
més a més, volen aprofitar que es troben per poder parlar d’un assumpte que seria molt 
important, com és que, a dins del recinte, hi tinguessin accés els establiments del poble, 
sempre amb les condicions dels promotors, evidentment, ja que són qui organitzen 
l’esdeveniment. L’empresa va dir que no hi havia problema, en un principi, i que podria ser 
possible, sempre que es demani des de l’Ajuntament. 
 
7.-Els concerts del castell de Santa Florentina 
 
La senyora Serra demana que expliquin si s’iniciaran converses per poder recuperar els 
concerts del castell de Santa Florentina. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, com a responsable 
de Cultura, explica que passat vacances es trobaran amb els dos propietaris del castell, per 
esbrinar quina intenció hi ha per part seva de recuperar o no aquest festival i en quines 
condicions es pot recuperar. 
 
8.- Recollida d’aliments organitzada per Canet en Acció 
 
La senyora Serra explica que l’endemà es durà a terme la XXIIIena recollida d’aliments que 
organitza Canet en Acció i pregunta si des de Benestar Social es rebrà ajuda. 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, explica 
que no ha de tenir cap dubte que si Benestar Social ha de donar suport a alguna iniciativa, 
el donarà. Només cal parlar-ne. Explica que ella tot just acaba d’arribar i ha de situar-se 
dins l’Àrea, però vol deixar clar que està disposada a parlar-ne en qualsevol moment. 
 
9.- El nou parquet del pavelló 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix al senyor 
Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, com a responsable d’Esports. 
Explica que per aquest agost estava prevista la col·locació del nou parquet del pavelló i 
demana com està aquest projecte. 
 



 

 

 

 

El senyor Aranda explica que durant el mes d’agost s’instal·larà el parquet del pavelló. 
Probablement començaran a principis de la setmana que ve, com a molt, a mitjans de 
setmana, per poder estar acabat de cara a l’inici de la temporada que ve. 
 
 
 
10.- Impacte econòmic del Canet Rock en l’hostaleria 
 
El senyor Romero es dirigeix a la senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de 
Promoció Econòmica i Règim Intern, i pregunta per l’impacte econòmic del Canet Rock. A 
més a més, comenta que la senyora Tenas va fer unes declaracions que l’impacte en 
l’hostaleria ha estat del tot satisfactori i demana que en faci una valoració. 
 
La senyora Tenas explica que aquest any, les xifres no han estat dolentes. Espera que les 
declaracions que ella mateixa va fer s’entenguessin bé. Explica que l’any passat va ser una 
situació irreal, ja que dins del recinte no estaven preparats pel que fa a menjar i beure i, 
per tant, molta gent sortia del recinte. Això va provocar que hi hagués una situació que no 
corresponia de cap manera a un esdeveniment com aquest. Per aquest motiu, aquest any 
potser hi va haver una sobredimensió de l’oferta que realment es necessitava si el festival 
funcionava correctament. Per tant, no és que els resultats fossin dolents, simplement hi va 
haver una sobredimensió de l’oferta, ja que aquest any el recinte estava molt ben preparat i 
va funcionar com era d’esperar. Tot i així, la gent del sector no està descontenta i estan 
donant suport al fet que es torni a repetir, tot i que hi ha coses que s’han de fer diferent, 
quant a la fira que es va organitzar. 
 
11.- Cost total dels serveis públics utilitzats per al Canet Rock 
 
El senyor Romero es dirigeix al senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde 
d’Administració Oberta, com a responsable d’Hisenda, i li pregunta quin ha estat el cost 
total dels serveis públics utilitzats per al Canet Rock, tenint en compte que avui mateix s’ha 
aprovat una modificació de crèdit en la qual es destinaven 12.000 euros a serveis externs 
per al Canet Rock. 
 
La senyora Tenas explica que l’Ajuntament té uns costos aproximats, encara no són 
definitius. Els costos han estat de 19.476,80 euros. En aquesta quantitat hi ha incloses les 
despeses de personal, les cabines sanitàries que es van posar a sota de l’institut i a la ronda 
Sant Elm, ja que l’any passat els bars de la zona es van veure desbordats per l’allau de gent 
i perquè en el recinte tampoc no va funcionar el sistema de lavabos. També s’ha 
comptabilitzat la neteja i la desbrossada que es va haver de fer. 
 
12.- Tarifes de l’escola bressol per al pròxim curs 
 
El senyor Romero pregunta al senyora Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, com a 
responsable d’Educació, quines tarifes es preveuen per a l’escola bressol municipal i quina 
serà la part que assumirà la Generalitat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, com a responsable d’Educació, 
explica que es van reunir amb la Fundació Pere Tarrés, la nova concessionària de l’escola 
bressol i van estar parlant del tancament de l’any anterior i de l’inici del proper curs. Estan 
tancant l’assumpte de cara a aprovar, pel setembre, les taxes i les tarifes de l’escola bressol 



 

 

 

 

i intentaran que siguin les mateixes d’aquest any. Ja saben que hi va haver un canvi en els 
menús, que era la part més difícil i que es va renegociar a finals de l’any passat. Ara és 
només una qüestió de manteniment de tarifes. Pel que fa a la previsió dels pagaments de la 
Generalitat del curs 2014-2015, aquesta administració, a través de la Diputació, ja que, 
com és sabut, la Generalitat actualment no paga res, ha transferit 875 euros per alumne, 
dels quals aquest mes n’han rebut 66.000, la qual cosa representa al voltant de 500 euros 
per alumne. Ara estan pendents de la segona part del pagament, els 375 euros que falten 
per alumne. De cara a l’any que ve, sembla que la Diputació manté els mateixos números, 
al voltant de 875 euros per alumne. 
 
13.- Pla d’acció municipal 
 
El senyor Romero es dirigeix a la senyora alcaldessa per preguntar-li si té la voluntat 
d’exposar públicament el pla d’acció municipal a la ciutadania i quins són els objectius 
d’aquest govern a curt, a mig i a llarg termini. 
 
La senyora alcaldessa explica que passat aquest mes de vacances podran presentar el pla 
d’acció municipal perquè tothom pugui valorar en el punt en què es troben i, així, poder 
anar avançant. 
 
14.- Cost total dels serveis públics utilitzats per al Canet Rock 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal Canetencs Independents, es 
dirigeix al senyor Aranda i explica que la seva pregunta va en la mateixa línia que la que ha 
fet el senyor Romero al senyor Gregori, és a dir, quin ha estat el cost aproximat del Canet 
Rock, ja que considera que és prematur poder saber-lo de manera exhaustiva. 
 
Aquesta pregunta ha estat contestada per la senyora Tenas, quan li ha fet el senyor 
Romero. 
 
15.- Sopar al pregoner de la Festa Major 
 
El senyor Xirau pregunta a la senyora Revoltós com és que una tradició que es feia cada any 
i que va instaurar, amb molt bon criteri segons el mateix Xirau, el senyor Òscar Figuerola 
quan era regidor delegat de Cultura, que era fer un sopar amb el pregoner de Festa Major, 
aquest any s’ha deixat de fer. Considera que és fer un honor al pregoner, ja que ve a fer el 
pregó sense cobrar i li comenta que un membre de la comissió de festes el va haver de 
convidar a sopar a casa seva. 
 
La senyora Revoltós explica que es va fer un obsequi al pregoner i se li va preguntar si li 
feia res brindar amb la copa de cava i menjar la coca amb tothom i ell va dir que no tenia 
cap problema a fer-ho. Pel que fa al sopar a casa d’un membre de la comissió de festes, va 
ser iniciativa d’aquesta persona, perquè el govern tenia pensat convidar-lo a ell i a la seva 
família a sopar on volguessin i quan els anés bé. Explica que va considerar que no es 
coneixien i que potser al pregoner no li venia de gust anar a sopar amb una persona amb 
qui no es coneixien de res. Va creure que el més lògic era que sopés amb la seva família o 
amb qui li vingués més de gust. Per això no van fer aquest sopar. 
 
La senyora alcaldessa explica que estan pendents que el senyor Homar comuniqui a 
l’Ajuntament a quin restaurant li ve de gust anar. Ell hi va estar d’acord, fins i tot va 



 

 

 

 

comentar que no calia convidar tota la família, però així se li va comunicar i així es farà. En 
el cas que trigui a dir on volen anar, com que han de mantenir una reunió amb ell, ja li 
tornaran a recordar que hi ha aquest sopar pendent. 
 
El senyor Xirau explica que la comissió de festes no estava al cas dels plans del govern i per 
això aquest membre va fer el que creia que havia de fer. S’hauria d’haver posat al corrent a 
la comissió de festes d’aquesta decisió. 
 
La senyora alcaldessa aclareix que la persona que el va convidar a casa seva estava a 
davant quan li va oferir que triés un restaurant per anar a sopar amb la seva família. Si 
després aquesta persona va decidir convidar-lo pel seu compte, ella no s’hi posarà. 
 
La senyora Revoltós confirma les paraules de la senyora alcaldessa. 
 
16.- Les banderes del balcó de l’Ajuntament 
 
El senyor Xirau pregunta per què durant la Festa Major no hi ha hagut cap bandera al balcó. 
Ja sap que el balcó està en males condicions, però s’ha de tenir en compte que el pes d’una 
bandera no és el mateix que el d’una persona i creu que el balcó les podria aguantar 
perfectament. A més a més, tothom coneix l’eficàcia i com n’és d’intrèpida la Brigada 
d’Obres a l’hora de fer treballs aeris. Va trobar molt estrany que l’única bandera que hi 
hagués fos l’estelada, no perquè no hi hagi de ser, sinó perquè també hi haurien hagut de 
ser les altres, almenys la del poble. 
 
La senyora alcaldessa explica que el balcó de l’Ajuntament té greus problemes i encara que 
sembli que no pesin, les banderes pesen molt i més si es tenen en compte les ventades, ja 
que la pressió i la força que fan pot multiplicar el risc i el perill. Per aquest motiu es va 
decidir treure-les. Pel que fa al domàs, es va intentar posar-lo des de la cistella amb la qual 
van despenjar les banderes, però era molt complicat, amb risc per a la persona que 
intentava col·locar-lo. Pel que fa a l’estelada, es mantindrà, de la mateixa manera que quan 
estigui el balcó arreglat es tornaran a posar totes les altres. 
 
17.- El cordonet de l’escala d’accés a Alcaldia 
 
El senyor Xirau es dirigeix a la senyora alcaldessa i li explica que més d’una persona ja els 
ha fet algun comentari sobre el cordonet que hi ha a l’escala que condueix a l’Alcaldia. 
Comenta que no ho entén. La senyora alcaldessa ho explica argüint criteris d’eficàcia, però 
posar un cordó a una escala que des del 1906 hi ha pogut pujar i baixar tothom no li sembla 
correcte i es pregunta on queda la proximitat del ciutadà, com també es pregunta on han 
quedat les parets de vidre que el senyor Llovet ha comentat que s’havien de construir per 
fer més transparent l’Ajuntament. Pregunta si la gent que pujava abans per aquesta escala 
molestava i per això no es treballava. Explica que faran bandera d’aquest tema perquè no 
és de rebut. Comenta que els canetencs ja saben on és l’OAC i, per tant, no cal que hi hagi 
cap rètol on indiqui cap on s’han de dirigir. 
 
La senyora alcaldessa explica que cadascú s’organitza com millor considera i l’actual equip 
de govern intentarà ser al màxim d’eficients possibles i per poder ser-ho s’han de canviar 
alguns costums. Aquest equip de govern serà transparent perquè donaran explicacions de 
tot el que facin; seran accessibles, però ho seran els que ho han de ser, és a dir, els 
regidors i l’alcaldessa. Els treballadors, per contra, tenen la funció de tirar endavant 



 

 

 

 

l’Ajuntament amb la seva feina. Si a la planta baixa hi ha una Oficina d’Atenció al Ciutadà, 
consideren que és en aquest lloc que s’ha de poder atendre a tothom de tots els temes que 
necessitin i, en el cas que siguin assumptes molt puntuals, s’avisarà a la persona que 
domina aquest assumpte i aquesta persona es desplaçarà fins a la sala que hi ha en aquesta 
planta baixa per reunir-se amb el ciutadà i parlar-ne. Senzillament és una manera diferent 
de treballar i a mesura que vagi passant el temps es veurà quins són els resultats. L’únic 
que intenten és poder treballar i ser el màxim d’eficients pel bé del poble. Si algú els vol 
trobar, els troba sempre. L’únic que s’intenta és que el personal de l’Ajuntament pugui 
treballar en les millors condicions possibles i amb la millor qualitat. 
 
El senyor Xirau comenta que ell no es posarà en la manera d’organitzar-se del nou equip de 
govern. L’únic que vol deixar clar és que els detalls i la imatge són importants. Tothom 
s’està omplint la boca que s’ha de ser proper al ciutadà i si fins i tot en temps en què no hi 
havia democràcia s’havia pogut accedir a tot arreu, si més no és xocant que ara no es 
pugui. Els tècnics fan la seva feina, però els polítics han de ser accessibles i, si més no s’ha 
de poder visualitzar que aquesta accessibilitat hi és. Si la senyora alcaldessa diu que això 
s’ha fet per a l’eficàcia dels treballadors i li pregunta si és que abans no treballaven prou o 
és que la gent que pujava molestava. 
 
La senyora alcaldessa explica que són accessibles des de l’OAC i les barreres poden ser 
mentals. Tothom que vulgui parlar amb els regidors pot parlar-hi. És a dir, són accessibles, 
però el que s’ha d’evitar és el funcionament que hi havia fins ara, el resultat del qual no els 
ha agradat. La gent que vol pujar a visitar la Sala de Plens, per exemple, no se’ls posa cap 
problema. Ja sap que els que vénen a demanar hora per casar-se se’ls atén des de la 
primera planta, perquè puguin visitar la Sala de Plens i si algú demana una visita a les 
instal·lacions municipals estan encantats de poder-la fer. Senzillament és un intent que el 
personal pugui treballar amb les millors condicions i repeteix que per a la gent del poble són 
completament accessibles. 
 
El senyor Xirau explica que és una opció que han pres, ells no hi estan d’acord i simplement 
transmet una queixa que els han fet arribar. 
 
 
18.- Prec perquè posin més recursos a l’Àrea de Medi Ambient 
 
El senyor Xirau prega que en pressupost per a l’any 2016 posin més recursos a l’Àrea de 
Medi Ambient, ja que el problema de la netedat del poble no està resolt. Cal destinar-hi més 
recursos humans i més diners. I ell assumeix la seva part de culpa perquè quan eren a 
govern tampoc no van ser capaços de resoldre el problema, per això demana que intentin 
posar-hi solució. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.16 hores de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcaldessa, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell Brugarola 
 


