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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26 DE 
NOVEMBRE 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: 23.15 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 
Coia Tenas i Martínez 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Quirze Planet Rovira 
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 l’acta de la sessió ordinària de data 24.09.15 
2. Aprovació inicial pressupost exercici 2016 
3. Resolució recurs reposició declaració de desert gestió servei públic 

cementiri pel que fa a enterraments 
4. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la gestió 

de la contractació conjunta del servei d’assessorament en mobilitat 
internacional per a joves 

5. Aprovació inicial modificació puntual del Reglament orgànic municipal 
6. Moció del grup municipal del PSC amb motiu del dia internacional contra 

la violència de gènere 
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7. Moció del grup municipal de Som Canet per garantir un pacte 
institucional per a l’eradicació de les violències masclistes 

8. Moció dels grups municipals d’ERC, CiU, Canetencs Independents, PP, 
Som Canet, PSC i la Cup amb relació a l’adhesió al Fòrum Estratègia 
Catalana Residu Zero 

9. Moció dels grups municipals d’ERC, Canetencs Independents, Som Canet 
i la CUP de suport en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a 
la creació i la producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit 
local 

10. Moció dels grups municipals d’ERC, Som Canet i la CUP per a l’adhesió a 
la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària 

11. Moció dels grups municipals d’ERC, CiU i Canetencs Independents de 
suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya 

12. Moció del grup municipal de la CUP per adoptar mesures de desconnexió 
democràtica i obertura d’un procés constituent no subordinat a l’Estat 
espanyol 

13. Moció del grup municipal de la CUP amb relació al canvi de nom del 
carrer Francesc Cambó 

14. Moció del grup municipal de la CUP per l’estudi de la municipalització de 
la gestió de l’aigua a Canet de Mar 

15. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La senyora alcaldessa obre la sessió d’avui i dóna la benvinguda a totes les 
persones que són a la sala i als qui els escolten per Ràdio Canet.  
 
1.- PROPOSTA PER VIA D’URGÈNCIA 
 
PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR QUIRZE 
PLANET ROVIRA 
 
La senyora alcaldessa demana als regidors del Ple municipal que abans de passar 
als punts ordinaris inclosos a l’ordre del dia, se n’introdueixi un per urgència, que 
és la presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Quirze Planet Rovira. El 
motiu de la urgència és que la credencial de regidor del senyor Planet no ha arribat 
a l’Ajuntament fins aquest matí, quan el Ple ja feia dos dies que havia estat 
convocat. Dit això, dóna pas a la votació d’aquesta urgència, la qual s’aprova per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de 
dret del Ple municipal. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa explica que, una vegada consta acreditat el 
requisit que han d’haver complert tots els regidors abans de la presa de possessió, 
que és el d’haver presentat la corresponent declaració de béns patrimonials i de 
causes de possible incompatibilitat o activitats que els proporcionin ingressos, dóna 
possessió del seu càrrec al regidor electe, el senyor Quirze Planet Rovira. 
Seguidament, llegeix la fórmula legal de jurament o promesa establerta pel Reial 
decret 707/1979, de 5 d’abril, el text literal de la qual és el següent: 
 
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 



S/iu 
 

3 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

El senyor Quirze Planet Rovira promet per imperatiu legal el càrrec de regidor 
electe i signa, junt amb la senyora secretària, l’acta de presa de possessió del 
càrrec de regidor i la senyora alcaldessa li demana que ocupi l’escó respectiu. 
 
La senyora alcaldessa felicita el senyor Quirze Planet Rovira i li dóna la benvinguda 
en nom propi i en el de tot l’equip de govern. Espera que la seva estada sigui molt 
profitosa i contribueixi a avançar pel benestar de tot el poble. A continuació, dóna 
pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
DATA 24.09.15 
 
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap 
regidor en fa i, per tant, s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016 INTEGRAT 
PER L’AJUNTAMENT I RÀDIO CANET 
 
El Pressupost General per a l’exercici de 2016 ha estat format i elevat a aquesta 
corporació municipal per la senyora alcaldessa presidenta en la forma prevista en 
l’article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, conjuntament amb la plantilla de personal 
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.  
 
L’expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 
de 2016 està format pels estats de despeses i ingressos degudament codificats i 
per les bases d’execució del pressupost, així com pels annexos i altra documentació 
complementària d’acord amb l’establert als articles 164 i seg. del RDL 02/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.  
 
Vistos els informes de la Intervenció municipal que es transcriuen a continuació: 

 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Expedient d’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Canet de Mar per a 
l’exercici 2016. 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Pressupost General 
 
El pressupost general de l'Ajuntament constitueix l'expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, es poden reconèixer per 
l'Ajuntament, i dels drets que es preveuen liquidats durant el corresponent exercici; 
així com de les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils, si el seu 
capital social pertany íntegrament a l'entitat local.  
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Les entitats locals, elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual 
s'integraran: 
 
 El pressupost de la pròpia entitat.  
 Els pressupostos dels organismes autònoms dependents d'ella.  
 Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de les societats mercantils, quan el 
seu capital social pertany íntegrament a l'entitat local.  
 
El pressupost general contindrà per a cada un dels pressupostos que l'integren: 
 
 Els estats de despeses, en els quals s'inclourà amb la deguda especificació, els 
crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions.  
 Els estats d'ingressos, en els quals figurarà les estimacions dels diferents recursos 
econòmics a liquidat durant l'exercici.     
 
Al Pressupost General s'uniran com a annexos:  
 
 Els programes anuals d'actuacions, inversions i finançament de les societats 
mercantils, quan el seu capital social sigui únic o partícip majoritari l'entitat local. 
 L'estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els 
pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats 
mercantils.  
 Els plans d'inversió i els seus programes de finançament que, en tot cas, i per a un 
termini de quatre anys, poden formular els ajuntaments, i les altres entitats locals 
d'àmbit supramunicipal.  
 
El Pla d'inversions, que haurà de coordinar-se, en tot cas, amb el Programa d'actuació 
i plans d'etapes del planejament urbanístic, que completarà el programa financer, que 
contindrà:  
 
 La inversió prevista a realitzar en cada un dels quatre exercicis.  
 Els ingressos per subvencions, contribucions especials, càrregues d'urbanització, 
recursos patrimonials, i d'altres ingressos de capital que es prevegi d'obtenir en els 
exercicis esmentats, així com una projecció de la resta d'ingressos previstos en 
l'esmentat període.  
 Les operacions de crèdit que resultin necessàries per a completar el finançament, 
amb indicació dels costos que originaran.  
 
Dels plans i programes d'inversió i finançament se'n donarà compte, en el seu cas, al 
Ple de la corporació, coincidint amb l'aprovació del pressupost, ha d'ésser objecte de 
revisió anyal, i s’afegirà un nou exercici a les previsions.  
 
Cada un dels pressupostos que s'integren en el pressupost general haurà d'aprovar-se 
sense dèficit inicial. Així mateix, cap dels pressupostos podrà presentar dèficit al llarg 
de l'exercici, en conseqüència, tot increment en els crèdits pressupostaris o disminució 
en les previsions d'ingressos haurà d'ésser compensat en el mateix acte que s'acordi.  
 
Documentació 
 
El projecte del pressupost general haurà d'adjuntar la documentació assenyalada en 
l'article 168.1 del RDL 02/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL:  
 
 Memòria de l'alcaldia, explicativa del contingut i de les principals modificacions que 
presenta el projecte de pressupost respecte al pressupost vigent.  
 Liquidació del pressupost de l'exercici anterior, i avanç del corrent, referit almenys 
als darrers sis mesos.  
 Annex de personal de l'entitat local.  
 Annex d'inversions a realitzar en l'exercici.  
 Informe econòmic - financer, en el qual s'exposen les bases utilitzades per avaluar 
els ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència de crèdits per atendre 
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el compliment de les obligacions exigibles, i les despeses de funcionament dels serveis 
i, en conseqüència, l' anivellació efectiva del pressupost.  
 Annex de beneficis fiscals. 
 Annex de convenis socials amb la Comunitat Autònoma. 
 
 
 
 
Tramitació 
 
 Elevació al Ple de l'Ajuntament. El projecte de pressupost general, informat per 
l'Interventor i amb els annexos i documentació complementària, serà tramés pel 
president al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, 
esmena o devolució (art. 168.4 del RDL 02/2004, i art. 18.4 RD 500/1990) 
 
 Aprovació inicial del pressupost per el Ple de la corporació. (art. 22.2.e de la Llei 
7/1985), per majoria simple dels membres presents (art. 47.1 de la Llei 7/1985). 
L'acord de l'aprovació serà únic, i haurà de detallar els pressupostos que integren el 
pressupost General, no és possible aprovar-ne cap  per separat.  
 
 Informació pública per espai de quinze dies hàbils, en el Butlletí Oficial de la 
Província, termini durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple (art. 169.1 del RDL 02/2004, i art. 20.1 del RD 500/1990).  
 
 Resolució de totes les reclamacions presentades. El Ple de l'Ajuntament disposarà 
d'un termini d'un mes per resoldre-les. (Art. 170.1 del RDL 02/2004 i art. 20.1 del RD 
500/90).  
 
 Aprovació definitiva. El pressupost general es considerarà definitivament aprovat si 
en el termini del període d'informació pública no s'haguessin presentat reclamacions, 
en cas contrari, es requerirà l'acord exprés pel qual es resolguin les reclamacions 
formulades i l'aprovi definitivament. (art. 169.1 del RDL 02/2004, i art. 20.1 del RD 
500/1990). L'aprovació  definitiva del pressupost general pel Ple de l'ajuntament haurà 
de fer-se abans del 31 de desembre de l'any anterior al de l'exercici que hagi d'aplicar-
se.  
 
 Publicació. El pressupost general definitivament aprovat serà inserit en el Butlletí 
Oficial de la corporació, si n’hi hagués, i, resumit a nivell de capítols de cada un dels 
pressupostos, en el Butlletí Oficial de la Província. (art. 169.3 del RDL 02/2004, i art. 
21.1 del RD 500/ 90). 
 
 Remissió de l'expedient i entrada en vigor. Del pressupost general definitivament 
aprovat es remetrà una còpia a l'administració de l'estat i a la comunitat autònoma. La 
remissió es farà simultàniament a la tramesa de l'edicte al Butlletí Oficial de la 
Província. (art. 159.4 del RDL 02/2004, i art. 20.4 del RD 500/90).  
 
 El pressupost general entrarà en vigor en l'exercici corresponent, una vegada 
publicat en la forma prevista en l'article 169.5 del RDL 02/2004, i en l'article 20.3 del 
RD 500/1990.   
 
ANÀLISIS ECONÒMIC – FINANCER 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 18 del Real Decret 500/1990, en relació 
amb l'article 168 del RDL 02/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL, s'emet 
el present informe, per a la seva incorporació a l'expedient del pressupost general de 
l'entitat per a l'any 2016:  
 
Projecte de Pressupost de la Corporació per l’any 2016 
 
El projecte de pressupost de l'Ajuntament de Canet de Mar, per capítols es el següent:  
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Pressupost Pressupost Estat

Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació
1 Impostos directes 6.232.824,00 0,00 0,00 6.232.824,00
2 Impostos indirectes 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3 Taxes i altres ingressos 2.645.953,00 8.600,00 0,00 2.654.553,00
4 Transferències corrents 3.343.925,00 125.135,21 -125.135,21 3.343.925,00
5 Ingressos Patrimonials 145.850,00 0,00 0,00 145.850,00
6 Alienació Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius Financer 36.911,00 0,00 0,00 36.911,00
9 Passius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 12.495.463,00 € 133.735,21 € -125.135,21 € 12.504.063,00 €  
 

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Despeses de personal 5.336.347,00 73.063,56 0 5.409.410,56
2 Despeses béns corrents i serveis 4.473.893,00 60.321,65 0 4.534.214,65
3 Despeses financeres 253.000,00 350,00 0 253.350,00
4 Transferències corrents 452.115,00 0,00 -125.135,21 326.979,79
6 Inversions Reals 1.027.108,00 0,00 0 1.027.108,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0 0,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0 0,00
9 Passius Financers 953.000,00 0,00 0 953.000,00

TOTAL DESPESES 12.495.463,00 € 133.735,21 € -125.135,21 € 12.504.063,00 €  
 
Bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos 
 
IMPOSTOS DIRECTES 
 
a) Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
 
Els ingressos previstos per aquest concepte corresponents a l’exercici del 2016 
contemplen l’increment derivat per la revisió cadastral en el marc del pla d’inspecció 
2011 elaborat per la Gerència Territorial del Cadastre de Barcelona.  
 
Així mateix, es té en compte també la reducció del 6,25% sobre el tipus a aplicar en 
els béns de naturalesa urbana. 
 
En conseqüència, es preveu reduir l’import a recaptar en l’exercici 2016, per aquest 
concepte en 9.370 €, respecte al pressupost de l’exercici anterior. 
 
b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Els ingressos previstos per l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica presenten una 
reducció en 3.370 (0,48%) euros respecte al saldo pressupostat en l’exercici anterior, 
agafant com a referència els ingressos pressupostats en l’exercici anterior. 
 
c) Impost sobre activitats econòmiques 
 
Els ingressos previstos en concepte de l’Impost sobre activitats econòmiques 
presenten una reducció de 14.800 (25,52%) euros respecte al saldo pressupostat en 
l’exercici anterior.  
 
d) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Es preveu un increment en els ingressos estimats per aquest concepte, en 550.000 €, 
atès que la recaptació prevista en l’exercici 2015 es superior a la pressupostada 
inicialment, així mateix, s’ha tingut en compte la modificació d’ordenances aprovada 
en sessió plenària per a l’exercici 2016. 
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IMPOSTOS INDIRECTES 
 
El capítol 2 del pressupost d’ingressos està integrat exclusivament per l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. Es pressuposta un increment de 70.000 € (350%) 
respecte a l’exercici anterior. 
 
TAXES I ALTRES INGRESSOS 
 
Es preveu en aquest concepte un decrement respecte al pressupost de l’exercici 
anterior en 93.523 euros (3,41% de variació).  
 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 
El capítol 4 per a l’exercici de 2016 presenta una disminució en la previsió respecte al 
mateix capítol per a l’exercici de 2015 d’un 3,55%, fonamentalment per l’efecte de 
l’estimació d’increments en la Participació en els tributs de l’Estat i la Comunitat 
Autònoma, segons es recull en l’Avantprojecte de pressupost general de l’estat per a 
l’exercici 2016. 
 
INGRESSOS PATRIMONIALS 
 
El relació a aquest epígraf es preveu un increment respecte a l’exercici 2015 de 47.550 
(148,4%) euros, derivat fonamentalment al canvi de criteri en l’enregistrament dels 
ingressos de les guinguetes de les platges. 
 
INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 
 
Es preveu sota l’epígraf de variació d’actius financers el retorn del préstec concedit 
l’any 2012 a la Fundació els Garrofers (36.911 €). 
 
Suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i el 
funcionament dels serveis 
 
SERVEIS MÍNIMS OBLIGATORIS DEL MUNICIPI DE CANET DE MAR 
 
Són serveis mínims l’enllumenat públic, cementiri, recollida de deixalles, neteja viària, 
subministrament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés al nucli de població, 
pavimentació de vies públiques, control d’aliments i begudes, parcs públics, biblioteca 
pública, mercat i recollida i tractament de residus. 
 
MATÈRIES EN QUE TAMBÉ S’EXERCEIXEN COMPETÈNCIES 
 
Seguretat o ordenació de vehicles i persones en les vies urbanes, protecció civil, 
ordenació, gestió i disciplina urbanística, protecció del medi ambient, protecció de la 
salubritat pública, prestació de serveis socials, promoció i reinserció social, activitats i 
instal·lacions culturals i esportives, ensenyament, turisme, comerç i ràdio municipal de 
Canet. 
 
En el pressupost per a l’exercici 2016 es recullen els crèdits per fer front al conjunt de 
les obligacions assumides per l’Ajuntament. Per acreditar aquesta suficiència durant 
tot l’exercici pressupostari serà necessari establir un seguiment de la gestió de la 
despesa. 
 
Anivellament del Pressupost 
 
El projecte de pressupost de la corporació per a l'any 2016 garanteix el principi d' 
ANIVELLACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 
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Així mateix, la xifra d’estalvi net prevista en el pressupost 2016 es la següent: 
 

 Descripció 
 Consolidat

Canet de Mar 
Ingressos corrents (Capítols 1 a 5) 12.467.152,00 € 
Despesa corrent no financera (Capítols 1, 2 i 4) 10.270.605,00 € 
Estalvi brut 2.196.547,00 €    
Anualitat teòrica (*) 1.206.350,00 €
Estalvi Net 990.197,00 €        
 
Es considera per al càlcul de l’anualitat teòrica, l’import consignat sota el capítol 3 i 
capítol 9 del pressupost de despeses. 
 
LEGALITAT 
 
Pel que respecta a l’anàlisi de legalitat cal posar de manifest que el Pressupost 2016, 
preveu l’increment retributiu a determinats treballadors municipals aprovat en sessió 
plenària de data 7 de maig de 2015. (Veure informe desfavorable de Secretaria e 
Intervenció de data 29 d’abril de 2015). 
 
CONCLUSIONS DE L’INFORME 
 
En conseqüència, aquesta Intervenció de Fons, INFORMA,    
 
1. Que el projecte de pressupost de la corporació per l'exercici de 2016 es presenta 
formalment ANIVELLAT. 
 
2. L'òrgan competent per la seva aprovació inicial es el Ple de l'Ajuntament, amb el 
quòrum de MAJORIA SIMPLE, quan els vots afirmatius són superiors als negatius (art. 
47 Llei 7/1985, LRBRL) 
 
3. El procediment per la seva aprovació és l’assenyalat al cos d’aquest informe.  
 
4. Ràtio del nivell d’endeutament. La ràtio prevista pel proper any 2016 respecte del 
nivell d’endeutament previst serà del 52,45% sobre els ingressos corrents liquidats en 
el darrer exercici. 
 
5. Estalvi net previst. El pressupost a aprovar preveu un Estalvi Net Positiu de 990,20 
milers d’euros. 
 
6. En quan a la legalitat, manifestar que es consignen els increments salarials, 
aprovats en acord plenari de data 7 de maig de 2015 (Veure informe desfavorable de 
Secretaria e Intervenció de data 29 d’abril de 2015). 
 
En conseqüència, es fiscalitza el projecte de pressupost per l’exercici 2016, amb 
l’objecció esmentada anteriorment respecte a la legalitat de les consignacions de 
determinades despeses de personal.” 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
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Informe sobre el compliment del requisits de la llei orgànica 2/2012 en l’aprovació del 
pressupost de l’exercici 2016. 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, 
aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o 
ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha 
de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea”. 
 
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que  “el pressupost i la liquidació, han de contenir 
informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i 
l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. 
Per tant, aquest informe no és solsament informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que 
forma part del mateix expedient a aprovar. 
 
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa. 
 
OBJECTIU D’ESTABILITAT 
 
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant 
acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions 
Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats 
autònomes i de la Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius 
d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de finançament”. 
 
El consell de Ministres, va fixar un objectiu de dèficit (necessitat de finançament) zero 
per l’administració Local a l’exercici 2016. 
 
D’acord amb les xifres del pressupost a aprovar, en termes consolidats de les entitats 
a l’article 2.1 de la LOEPSF, la capacitat o necessitat de finançament calculada amb els 
criteris del SEC95, és: 
 
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos no financers Press. Inicial

Ingressos dels capítols 1 a 7 14.619.223
- Ajust per no recaptació de tributs 166.933
Devolució d'ingressos pendent de pagar (+ inicials - finals) 0
- Correlació de transferències (12) 0
+ Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 111.533
- Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 0
- Previsió de no execució d'ingressos 0
+Altres ajustaments SEC 95

14.563.824

Despeses no financeres Press. Inicial

Despeses dels capítols 1 a 7 13.596.647
Despesa pendent d'aplicar (- inicials + f inals) 0
Meritament interessos (- inicials + finals) 0
+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0
- Previsió de no execució de despeses 0
- Capacitat d'exercicis anteriors reservada 0
+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 0
+Altres ajustaments SEC 95 0

13.596.647

Capacitat (+)/Necessitat(-) de f inançament 967.176
6,64%  
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REGLA DE LA DESPESA 
 
L’article 12 especifica que “La variació de la despesa computable de l'Administració 
Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la 
taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de 
l'economia espanyola. Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la 
taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de 
l'economia espanyola”.  
 
El Consell de Ministres determinà que la taxa de creixement per l’exercici 2016 del 
l’1,8%. 
 
D’acord amb el mateix article anterior, “s’entén per despesa computable als efectes 
que preveu l’apartat anterior, les despeses no financeres definides en termes del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, 
la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions 
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals 
vinculades als sistemes de finançament”. 
 
No obstant, “quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els 
anys en què s’obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia 
equivalent”. 
 
El càlcul de la regla de la despesa es detalla en el quadre següent: 
 
REGLA DE LA DESPESA
Base de la despesa Press. Inicial

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat del 3 13.292.623
- Finançada amb subvencions d'AAPP 354.638
Despesa pendent d'aplicar (- inicials + finals) 0
+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0
- Previsió de no execució de despeses 0
- Capacitat d'exercicis anteriors reservada 0
+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 0
- Incorporació de romanents no finançats amb subv AAPP 0
+Altres ajustaments SEC 95 0
Base de la despesa exercici actual 12.937.986
- Valoració de canvis normatius sobre recaptació (disminució) 0

Base reduïda 12.937.986
Base de la despesa exercici anterior 12.627.134
Taxa implicita d'increment 2,46%
Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,80%  
 
Del quadre anterior, es desprèn l’incompliment pel que respecte a la Regla de la 
Despesa. 
 
OBJECTIU DE DEUTE 
 
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el 
seu article 13 indica que: 
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“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre  procediment de 
dèficit excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del 
producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per 
la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents 
percentatges, expressats en termes nominals del producte interior brut nacional: 44% 
per l’administració central 13% per al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al 
conjunt de corporacions locals. 
 
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar 
operacions d’endeutament net.” 
 
I en el punt 2 de l’article 18 indica que “Cuando el volumen de deuda pública se sitúe 
por encima del 95 % de los límites establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, las 
únicas operaciones de endeudamiento permitidas a la Administración Pública 
correspondiente serán las de tesorería”. 
 
Donat que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, mentre no es reguli una 
traducció pràctica d’aquesta limitació, donat que cap norma legal indica el contrari, és 
segueix el criteri general del sector assimilant la limitació del 3% sobre el PIB al 75% 
sobre els ingressos corrents liquidats, que és el límit vigent per l’any 2012 determinat 
per  la disposició addicional catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, modificada per la disposició addicional desena vuitena de la Llei 2/2012, de 
29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2012. 
 
No obstant, d’acord amb la disposició addicional única de la llei orgànica 4/2012, de 28 
de setembre, cas d’existir pendents de pagament en el mecanisme de factures a 
proveïdors, l’import pendent computarà dins l’import del deute, als efectes de la 
limitació de l’article 13 de la llei orgànica 2/2012. 
 
En conseqüència, no podrà aprovar-se nou endeutament per inversions si no es 
compleixen que el nivell de deute viu previst per final d’exercici, en termes 
consolidats, calculat en la forma estableix l’article 53.2 del TRLRHL, amb el matis citat 
en el paràgraf anterior.  
 
L’objectiu d’endeutament per l’exercici 2016, d’acord amb el pressupost a aprovar és 
de: 
 
DEUTE A LLARG TERMINI Press. Inicial

Saldo a 31/12/2015 7.712.663
Disposicions 0
Liquidacions Negatives PIE notif icades a l'exercici 0
Amortització ordinària i excepcional 953.000
Retencions per liquidacions negatives PIE 111.533
Variació endeutament a llarg termini -1.064.533 
Saldo a 31/12/2016 6.648.130
Ingressos corrents liquidats (darrer exercici liquidat) 12.548.470

Sobre ingressos corrents (*) 52,98%  
 
CONCLUSIÓ 
 
Dels càlculs anteriors es desprèn l’incompliment en relació al càlcul de la regla de 
despesa.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 23 de novembre de 2015, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
aquesta proposta. 
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Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, 
Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther 
Agulló Renau, Quirze Planet Rovira i Agnès Cortés Mas i set vots en contra dels 
regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, 
Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez, Raquel Serra Lerga i Sílvia Tamayo 
Mata: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost General Consolidat de 
l'Ajuntament  de Canet de Mar per l’exercici de 2016, que inclou el pressupost de 
l’Ajuntament, de l’OA Ràdio Canet, segons els estats que s’adjunten en annex 
resumits a nivell de capítols:  
 

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Impostos directes 6.232.824,00 0,00 0,00 6.232.824,00
2 Impostos indirectes 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3 Taxes i altres ingressos 2.645.953,00 8.600,00 0,00 2.654.553,00
4 Transferències corrents 3.343.925,00 125.135,21 -125.135,21 3.343.925,00
5 Ingressos Patrimonials 145.850,00 0,00 0,00 145.850,00
6 Alienació Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius Financer 36.911,00 0,00 0,00 36.911,00
9 Passius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 12.495.463,00 € 133.735,21 € -125.135,21 € 12.504.063,00 €

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Despeses de personal 5.336.347,00 73.063,56 0 5.409.410,56
2 Despeses béns corrents i serveis 4.473.893,00 60.321,65 0 4.534.214,65
3 Despeses financeres 253.000,00 350,00 0 253.350,00
4 Transferències corrents 452.115,00 0,00 -125.135,21 326.979,79
6 Inversions Reals 1.027.108,00 0,00 0 1.027.108,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0 0,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0 0,00
9 Passius Financers 953.000,00 0,00 0 953.000,00

TOTAL DESPESES 12.495.463,00 € 133.735,21 € -125.135,21 € 12.504.063,00 €  
 

SEGON.-  Aprovar la plantilla anual de personal per a l’any 2016 segons el detall 
que tot seguit s’adjunta: 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
FUNCIONARIS Subgrup Places Vacants 
Escala de funcionaris d’habilitació nacional 
SECRETARI 
INTERVENTOR 
TRESORER 

A1 
A1 
A1 

1 
1 
1 

- 
1 
1 

Escala d’Administració General 
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B.1 Subescala tècnica superior (TAG) 
 
- Cap del Servei de Secretaria 
- Cap del Servei de Llicències 
 
B.2 Subescala Administrativa 
 
B.2.a Caps d’Àrea:  
- Central de compres 
- Estadística, sanitat i ensenyament 
- Secretaria – Alcaldia 
- Alcaldia- Secretaria 
- Registre i notificacions  
- Urbanisme 
- Adjunt àrea de tresoreria 
- Servei d’aigües 
 
B.2.b Administratius  
 
B.3 Subescala auxiliar 
 
B.3.a Auxiliar administratiu 
 
B.4  Subescala subalterna 
 
B.4.a Recepcionista 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A1 
A1 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
C1 
 
 
  
C2 
 
  
 
F 

 
 
 
1 
1 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
Subescala Administració especial 
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C.1 Subescala tècnica 
 
 
C.1.1 Tècnics superiors 
ARQUITECTE 
ENGINYER/A 
CAP DEL SERVEI DE RRHH 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 
 
C.1.2 Tècnics mitjos 
ARQUITECTE TÈCNIC 
 
C.1.3 Tècnics auxiliars 
AUXILIAR TÈCNIC DE BIBLIOTECA 
CAP D’INSPECCIÓ I DISCIPLINA URBANÌSTICA 
ADMINISTRATIU SERVEI NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 
 
 
C.2 Subescala Serveis Especials 
 
C.2.1. Classe: Policia local 
INSPECTOR 
SERGENT 
CAPORAL 
AGENT 
 
C.2.2. Classe: Personal d’oficis 
 
 
CONSERGE CEIP  
 

 
 
 
 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
 
  
A2 
 
 
C1 
C1 
 
C1 
 
 
 
 
 
  
A2 
C1 
C2 
C2 
 
 
 
 
F 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
2 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
6 
21 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
1 
- 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 62 6 
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LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 

Subgrup 
Places  Vacants 

 
Tècnics superiors  
 
TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
COORDINADOR DE L’AREA DE CULTURA, 
ARXIVER/A 
 

 
 
 
A1 
A1 
A1 
  

 
 
 
1 
1 
1 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics mitjans 
 
COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS 
ASSISTENT SOCIAL 
EDUCADOR SOCIAL 
MESTRA D’ADULTS 
INFORMADOR TURÍSTIC 
TÈCNIC D’EDUCACIÓ 
TÈCNIC D’ESPORTS 
TÈCNIC DE JOVENTUT 
TÈCNIC INFORMÀTICA 
TÈCNIC D’AUTOEMPRESA I OCUPACIÓ 

 
 
 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 

 
 
 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics auxiliars 
 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
  

 
 
 
C1 
C1 
C1 

 
 
 
2 
1 
1 

 
 
 
- 
- 
- 

 
Auxiliars administratius 
 

 
C2 

 
10 

 
2 

 
Personal d’oficis  
 
CAP DE LA BRIGADA  
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA  
OFICIAL PRIMERA CONSTRUCCIO 
OFICIAL PRIMERA FORJA 
OFICIAL PRIMERA PINTOR 
OFICIAL PRIMERA VITRALL 
OFICIAL PRIMERA FUSTERIA  
OFICIAL PRIMERA JARDINERIA  
CONDUCTORS 
TREBALLADORES FAMILIARS 
INFORMADOR AMBIENTAL 

 
 
 
A2  
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 

 
 
 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA 
OFICIAL SEGONA FORJA 
OFICIAL SEGONA BRIGADA 
OFICIAL SEGONA CONSTRUCCIÓ 
VIGILANT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  

F 
F 
F 
F 
F 

2 
1 
1 
1 
6 

- 
1 
- 
1 
1 
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VIGILANT PLAÇA MERCAT 
OPERARI DEL SERVEI DEL CEMENTIRI 
PEO FUSTERIA 
CONSERGES 
NOTIFICADOR 
OPERARIS DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS 
PEONS JARDINERIA  

F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
F  

1 
1 
1 
4 
1 
8 
 
3 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
 
- 

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL  Grup 
Subrup 

Places  Vacants 

 
Personal d’oficis no qualificat 
 
OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos) 
 

 
 
 
F  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

  80 11 

 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO 
CANET, PER A L’ANY 2016 
 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 

Subgrup 
Places  Vacants 

 
COORDINADO 
REDACTOR (a temps parcial) 
TÈCNIC DE SO (a temps parcial) 
 

 
 C1 
C2 
C2 

 
1 
1 
1 

 
- 
- 
- 

    
TOTAL PERSONAL  3  
 
TERCER.- Exposar al públic els acords precedents de l’acte de l’aprovació inicial de 
l’expedient del pressupost de l’any 2016, pel termini reglamentari de 15 dies hàbils, 
en el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el 
qual els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple 
de la corporació.  
 
QUART.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb 
el que disposa 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.  
 
CINQUÈ.- Trametre una còpia de l’expedient definitivament aprovat a l’Il·lm. Sr. 
Delegat d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del 
RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.   
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que el pressupost reflecteix la relació econòmica dels serveis que rep el ciutadà, per 
una banda, i la forma com es financen aquests serveis, per una altra, és a dir, la 
càrrega impositiva que suposarà al mateix ciutadà. Per aquestes dates de l’any 
passat, en la proposta per a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2015 
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comentava que en èpoques de crisi no és recomanable apujar impostos si el que es 
pretén, com a objectiu prioritari, és la reactivació de l’economia. Creu que la millor 
manera de reactivar l’economia és amb el foment de la inversió, per tant, els eixos 
bàsics del pressupost per a l’any 2016 continuaran sent congelació d’impostos, 
reducció de la despesa i increment de la inversió. Així, doncs, si es compara aquest 
pressupost amb el de l’any anterior, la despesa baixa en 143.000 euros, mentre 
que la inversió s’augmenta en 248.000. En l’exercici passat, la inversió suposava el 
6,3% de la despesa total, i en el 2016 suposarà un 8,2%, és a dir, hi ha 2 punts 
d’increment. D’altra banda, les necessitats o les demandes socials indueixen al fet 
que la despesa tingui una orientació o una altra depenent de la priorització que es 
cregui més adient. Així, per aquest exercici 2016, s’ha volgut prioritzar les àrees de 
Promoció Econòmica, Cultura, Benestar Social, Joventut i Obres i Serveis. En l’Àrea 
de Benestar Social s’incrementa el pressupost d’ajuda a les famílies, ja que la 
situació econòmica no millora prou. En l’Àrea de Joventut es continua prioritzant les 
activitats de dinamització i en l’Àrea de Cultura també hi ha un increment de 
pressupost per activitats en el seu àmbit. L’Àrea de Promoció Econòmica té previst 
l’elaboració d’un programa d’ajudes per a la reactivació de l’activitat empresarial al 
municipi, i en l’Àrea d’Obres i Serveis s’incrementa la partida de manteniment, en 
consonància, també, amb l’increment que s’ha anat produint en el capítol 
d’inversions. Si s’analitza el pressupost per capítols, el de personal s’incrementa un 
6,8%, ja que s’incorpora, complint amb la Llei de pressupostos de l’Estat, la resta 
de la paga extra que el personal va deixar de percebre l’any 2012. Si s’exclouen de 
la comparativa els conceptes retributius o de cost de personal que no regula la Llei 
de pressupostos, l’increment és de l’1%, tal i com marca aquesta mateixa Llei. S’ha 
de tenir en compte, també, dues situacions. Quant al personal, el pressupost 
preveu els increments salarials aprovats en el Ple del dia 7 de maig, pel fet que, 
d’acord amb la valoració de llocs de treball, es regularitzava la retribució dels llocs 
de treball valorats per sota dels 200 punts. Pel que fa al pressupost de la corporació 
municipal es rebaixa en 22.808 euros, tot preveient un increment de les 
retribucions dels càrrecs amb dedicació del 5%. Cal recordar que l’any 2012, la 
retribució d’aquests càrrecs electes es va reduir en un 10% a causa de la situació 
financera que patia l’Ajuntament en aquell moment, amb el compromís que un cop 
superat el pla de sanejament, cosa que ja s’ha produït, s’aniria recuperant aquesta 
reducció. Per altra banda, s’han incrementat les retribucions als regidors sense 
dedicació, per l’assistència a comissions assessores i comissions de comptes i es 
fixa unes retribucions als grups municipals per cobrir les despeses que requereix la 
seva activitat. La despesa financera es redueix en un 12%, a causa de la reducció 
de l’endeutament, la qual cosa reflecteix la millora econòmica de l’Ajuntament. 
L’amortització de préstecs es redueix en un 36% i la ràtio prevista a finals de 
l’exercici és del 52,4% sobre els ingressos liquidats, per tant, per sota del límit del 
75% fixat com a màxim, la qual cosa dóna possibilitats de finançament 
d’inversions, cosa que fins ara no era possible. En el capítol de subvencions, es 
manté la subvenció a l’IBI per a famílies amb situació econòmica desafavorida i 
s’incrementa en 15.000 euros el pressupost en ajudes a l’Àrea de Benestar Social. 
També es preveu el desenvolupament d’un programa d’ajudes a la promoció 
econòmica local per donar suport a les empreses i propiciar la creació de llocs de 
treball. Aquestes ajudes aniran en dos sentits: com a bonificació de taxes i 
impostos i com a subvenció per a determinades despeses originades per la creació 
d’una nova entitat empresarial. Amb tot això, la despesa es redueix, si es compara 
amb l’exercici 2015, en un 1,24%. Pel que fa als ingressos, es produeix una 
reducció de la recaptació de l’IBI, com a conseqüència de la reducció del tipus 
d’aplicació de l’Ajuntament en un 6,25%, aprovat en el Ple del 2 de novembre 
passat. Això farà que un nombre important de ciutadans vegin reduït el seu rebut 
per aquest concepte. Amb aquestes consideracions, el pressupost preveu un estalvi 
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corrent de 1,9 milions d’euros i un estalvi net, una vegada amortitzats els préstecs, 
de 1.027.107 euros. Avui, doncs, es proposa destinar aquest estalvi net a 
inversions. Per a les inversions s’han valorat les necessitats de cada àrea de 
l’Ajuntament i s’han establert prioritats. Cal mencionar que el pressupost preveu 
l’inici de dos projectes importants per al municipi, l’espai cultural i el centre de dia 
per a la gent gran. També preveu una partida de 300.000 euros per a projectes 
participatius, la qual cosa vol dir que el ciutadà podrà escollir-los. Aquests projectes 
participatius van des de l’arranjament de places i vies municipals fins a la reforma 
de la plaça Mercat. Pel que fa al pressupost de l’Organisme Autònom de Ràdio 
Canet, que es consolida amb el de l’Ajuntament, la voluntat de l’equip de govern ha 
estat mantenir l’actual projecte de comunicació optimitzant els recursos econòmics 
invertits i incrementant la dotació en un 1,5% i amb una previsió d’inversió de 
6.000 euros, tenint en compte que en el present exercici ja s’ha dut a terme una 
inversió important. En resum, es presenta un pressupost formalment anivellat, amb 
un estalvi net positiu de 1.027.107 euros i un endeutament bancari per sota del 
límit que permetrà, en un futur, dur a terme les inversions que es considerin 
necessàries, un pressupost que permetrà la realització d’inversions per valor de 
1.027.000 euros, els mateixos que l’estalvi net positiu, finançats amb fons propis. 
Aquest és el pressupost que l’equip de govern considera adient a les circumstàncies 
tant locals com conjunturals que recull algunes de les diferents propostes que els 
diferents grups municipals han aportat o coincidit i esperen que hi hagin trobat 
motius suficients per votar-hi a favor. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
l’assemblea de la CUP a Canet entén que aquests no són els pressupostos que 
voldrien, parlant en termes globals, ja que hi ha coses bàsiques en les quals no 
estan d’acord, però hi votaran a favor perquè entenen que amb el que es porta de 
legislatura no s’ha tingut temps d’elaborar uns bons pressupostos, la qual cosa 
esperen que no passi l’any vinent. Tot i això, reconeixen la seva manca 
d’experiència en l’elaboració de pressupostos, però tampoc hi ha ajudat que els 
hagin rebut amb tan poc temps per estudiar-los i poder fer aportacions en les 
inversions. Es comprometen a fer propostes alternatives per als propers anys i 
durant la legislatura, si és convenient. A l’hora, també, estaran atents a les 
modificacions i també faran aportacions per als propers plens. Ja estan treballant, 
per exemple, per a la recuperació de la gestió d’alguns serveis, com ara la gestió de 
l’aigua, una moció que van retirar de l’ordre del dia a la Comissió Assessora perquè 
més endavant es reuniran amb el senyor interventor i el senyor Gregori i depenent 
de com vagi aquesta reunió la tornaran a presentar. També faran mocions per 
estalviar recursos energètics, per rebaixar les retribucions dels càrrecs electes, que 
és un dels punts del pressupost en el qual no estan d’acord, tal i com ja van dir a la 
primera sessió que van fer de pressupostos. Per últim, explica que també faran 
mocions per començar a treballar amb la banca ètica, perquè, tot i que potser hi ha 
capítols amb els quals no és possible, sí que hi ha ajuntaments que ho estan fent i, 
per tant, també es pot fer aquí a Canet. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquests pressupostos són correctes formalment, però han faltat les formes. Han 
enviat la documentació massa tard. De fet, no va poder sortir ni amb la 
convocatòria del Ple. L’oposició va demanar que es retardés el Ple, ja que el govern 
mateix havia dit que volia que tothom hi participés. El seu grup i altres grups van 
fer aportacions i propostes després de la primera reunió que van tenir amb el 
senyor Gregori. No van obtenir resposta, sinó que se’ls va dir que ja es parlaria el 
dia de la Comissió Assessora. Repeteix que les formes no han estat correctes i més 
venint d’un grup que la legislatura passada havien insistit molt que s’enviés la 
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informació amb temps per poder consensuar les propostes amb l’oposició, però això 
no ha estat així. L’any 2014, el grup municipal d’ERC, quan es discutia sobre el 
pressupost per a l’exercici 2015, deia que és el govern qui distribueix el pressupost 
i alabaven el fet que s’havia pogut col·laborar molt en l’elaboració del pressupost 
amb l’oposició i ho celebraven. El grup d’ERC es va abstenir perquè creia que la 
política és l’art d’arribar a acords, per millorar el benestar dels vilatans i de tothom 
se’n poden treure idees positives. Són paraules del grup municipal d’ERC que ara 
no estan aplicant. Per totes aquestes raons no votaran a favor del pressupost 
encara que hi ha alguns punts en els quals hi podrien estar d’acord, ja que sembla 
que s’han recollit algunes de les propostes que va fer el seu grup, o potser formen 
part del pressupost perquè ja ho tenien previst, com per exemple el suport a la 
promoció local. Tot i així, el seu grup havia fet una sèrie de propostes que anaven 
una mica més enllà. Van fer una proposta d’una sèrie de plans ocupacionals per a 
objectius molt concrets que es poguessin gestionar directament des de 
l’Ajuntament, com han fet altres municipis i amb més raó, quan per aquest any hi 
ha un superàvit que es podria aprofitar per aquest objectiu. També prioritzaven 
reforçar encara més la promoció local i els serveis socials. En un principi no estan 
d’acord, si és que no se’ls explica millor, amb aquest increment del 21% de l’Àrea 
de Cultura, com tampoc no estan d’acord amb l’increment de la partida destinada a 
les dedicacions exclusives i parcials, com ha explicat el senyor Gregori. No acaben 
d’entendre l’increment del 5% dels sous dels polítics. Lligat amb aquest increment, 
a la reunió van fer una pregunta al senyor Gregori i era quin increment tenen 
aquest any els treballadors, si també està al voltant del 5%. Pel que fa a la plantilla 
del personal, també hi ha algunes coses que no entenen, com per exemple que hi 
ha un caporal menys en la plantilla de la Policia i si s’està dient que aquesta 
plantilla és insuficient, com és que s’elimina aquest caporal. Segur que té una 
explicació, però no l’han rebuda. Quant a les inversions, consideren que 34.000 
euros per a projectes a la via pública són insuficients. Tampoc no estan d’acord que 
no s’inverteixi res en el pla de clavegueram i en el d’enllumenat, com tampoc en el 
passeig Marítim. Creuen que aquests projectes podrien formar part dels 300.000 
euros que hi ha destinats a projectes que es triaran d’una forma participativa. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que el seu grup ha fet propostes d’inversió en el temps reglamentari i la resposta, 
tot i que ha estat entre passadissos i dins la Comissió Assessora, consideren que 
amb més temps podrien haver arribat a acords i s’hauria forjat un bon punt de 
partida. El seu grup, per exemple, proposava una inversió més gran en l’Odèon i 
encara que l’import no és el mateix, han vist que es preveu aquesta inversió. Van 
presentar un estudi sobre la plaça Manent i els van explicar que es faria. També 
van presentar un estudi i una remodelació de la plaça 11 de Setembre i tant una 
cosa com l’altra es preveuen en el pressupost. Proposaven també fer un estudi per 
recuperar la idea original de la plaça Universitat, recuperar el parc Santinyà o 
arranjar el turó del Drac, idees que no hi són, però que segurament es podran 
incloure en els pressupostos participatius. També reivindicaven la rehabilitació de 
can Pinyol, que sí que hi és al pressupost, tot i que el seu grup li ha donat la volta i 
han proposat ubicar en aquest edifici els Serveis Socials i on són ara, posar-hi el 
centre de dia. Considera que això hauria estat un bon inici per consensuar el 
pressupost, però no per portar-lo a aprovació. És el punt, segurament, més 
important que es portarà a aprovació del Ple aquest any i òbviament requereix un 
anàlisi exhaustiu que difícilment es pot fer amb el temps que els han donat. 
L’excusa no creu que siguin els problemes tècnics, ja que es podria haver ajornat 
per a un altre ple tal i com els van demanar a l’Assessora, de manera que totes les 
propostes es podrien haver analitzat i explicat millor i, alhora, es podria haver 
negociat. Explica que també els caldria, per acompanyar aquest pressupost, un pla 
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d’actuació corresponent a l’any 2016 i també fa falta un pla de mandat. 
Presentaran al·legacions en el termini d’exposició pública, per presentar les seves 
propostes al pressupost i intentaran acompanyar-ho amb un pla d’actuacions, amb 
la prioritat que presentaven en el seu programa, reactivació econòmica, millora en 
el benestar social de tots els canetencs, millora de l’espai públic, participació i 
transparència. Demanen que aquestes propostes, i no només les seves, sinó les de 
tots, siguin discutides i els presentin aquest pla d’actuació per a l’any 2016. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, comença la 
seva intervenció demanant a la senyora secretària que consti en acta que estan 
duent a terme aquest Ple incomplint novament la Llei de banderes, després d’haver 
votat una moció per complir-la. Pel que fa al pressupost, explica que els ingressos 
vénen donats bàsicament per quatre potes: l’IBI, 4.800.000 euros, la taxa 
d’escombraries, 1.095.000 euros, l’impost de circulació 703.000 euros i les 
transferències de l’Estat, uns 2.811.000 euros. Pel que fa a les despeses de 
personal representen un 42,7% del total del pressupost. Perquè s’entengui què 
representa això, el personal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, representa un 
38,9%. Això no vol dir que a Arenys gastin menys en personal, ans al contrari, 
gasten més. El que passa és que tenen molts més ingressos. El problema que té 
Canet és que els ingressos són sempre els mateixos, any rere any, i no està parlant 
només d’un problema d’aquest govern, sinó que és un problema estructural. No 
s’aconsegueix tirar més endavant en els ingressos. Recaptar no en base als 
impostos, sinó en base a altres conceptes, com per exemple amb una activitat 
econòmica, comercial o turística més forta. Des del PP creuen que aquest ha de ser 
un dels objectius prioritaris d’aquest govern o de tots els que vinguin, és a dir, com 
ingressar més diners sense gravar més el ciutadà. Evidentment, Promoció 
Econòmica és un dels punts claus d’aquest govern, però no saben quins objectius té 
aquest govern per a aquesta àrea perquè encara que ho han reclamat no els ho han 
comunicat. Explica que, tal i com ha dit el senyor Gregori, aquests són els primers 
pressupostos en els quals és té un 8% i escaig de fons propis per a inversions, que 
es tradueix en un milió d’euros, la qual cosa permetrà poder triar en què 
s’inverteixen aquests diners. Pel que fa a les despeses dels òrgans de govern, han 
comptat un 5% d’increment en els sous. Des del PP no es neguen que hi hagi un 
increment de sous si està justificat. Tant quan estaven al govern, com ara que són 
a l’oposició consideren que els regidors han de cobrar el que pertoqui; el que sí que 
els sobta és el canvi de criteri, sobretot per part d’una part del govern, que és ERC, 
grup que durant quatre anys van mantenir una guerra en aquest aspecte, sobre el 
que estaven cobrant els regidors del govern i en el primer pressupost que fan, 
s’apugen un 5% el sou. No està dient que estigui malament, senzillament diu que 
hi ha hagut un canvi de criteri i demostra que la cosa canvia segons si s’està a 
l’oposició o al govern. Quant a la plantilla, sí que és cert que hi ha algunes 
variacions i han vist també que hi ha algun canvi en la Policia. Li sembla que ha vist 
una segona plaça de sergent. Pel que fa al capítol 2, despesa corrent, és a dir les 
despeses del dia a dia, hi ha un increment del 21% a Cultura i això vol dir que el 
pressupost per a Cultura és de 151.000 euros, quan era de 124.000. El pressupost 
de Promoció Econòmica s’ha incrementat un 10%, la qual cosa suposa un augment 
de 8.900 euros. Així, doncs, hi ha àrees en aquest pressupost que se’ls està donant 
molta més importància que a d’altres. Per exemple, en aquest mateix pressupost hi 
ha una disminució de l’11% per a l’Àrea d’obres i Serveis o un increment del 16% 
per a Joventut, tot i que el valor absolut és de 6.000 euros i també hi veuen una 
disminució del 16% en Seguretat Ciutadana. No entén si aquest pressupost respon 
a uns objectius concrets o només és un repartiment de cartes. En definitiva, veuen 
que hi ha un increment molt significatiu en algunes àrees i en d’altres que ells 
pensen que s’haurien d’incrementar, com per exemple, Promoció Econòmica, on 
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consideren que s’hauria d’apostar molt fort, ja que és l’Àrea que podria permetre 
uns ingressos més alts els propers anys, només tenen un petit increment. 
Consideren que no està encaminat a definir una acció de govern dedicada al fet que 
hi hagi un increment a mig termini dels ingressos. Pel que fa a les inversions, 
aquest milió d’euros de què es disposa és gràcies a un pla de viabilitat durant 
quatre anys, en els quals els ciutadans han hagut de fer un esforç molt important 
pel que fa als impostos, sobretot l’IBI, i, evidentment, per part del govern es va 
haver de fer una gestió eficaç perquè ara mateix s’estigui en disposició de poder 
invertir aquest milió d’euros. Entre aquestes inversions no veuen la previsió 
d’augment en la recollida d’escombraries i la neteja viària i és obvi que s’hauria de 
millorar. No hi ha cap partida per invertir en el pla director d’enllumenat, ni de 
clavegueram. S’han destinat 270.000 euros a la plaça Colomer, però no coneixen el 
projecte que s’hi vol dur a terme. No veuen cap tipus d’inversió a l’Àrea de 
Promoció Econòmica per fer programes de foment del treball o subvencions directes 
o indirectes per a empreses que contractin treballadors. En definitiva, estan d’acord 
que en algunes partides sí que és cert que s’inclouen aspectes que el seu grup 
municipal va proposar a l’equip de govern, segurament perquè estaven en la línia 
d’alguns dels partits que formen part de l’equip de govern però no hi ha hagut cap 
tipus de negociació o cap interès de fer participar l’oposició en l’elaboració d’aquest 
pressupost. Ja s’ha dit que la informació els ha arribat a última hora, cosa que 
també va remarcar a la Comissió Assessora. El seu grup municipal considera que 
els pressupostos de Canet de Mar potser requeririen fer un ple extraordinari per 
poder analitzar-los millor i poder incorporar idees per part de l’oposició. Considera 
que no cal fer-ho tot corrent, ja que fa la sensació que només és un tràmit i que no 
importa el que pensen els partits de l’oposició. Per això, tant per forma com per 
contingut, el seu grup municipal no hi donarà suport. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que aquest pressupost és continuista i consideren que són 
coherents perquè fan un augment lineal en la majoria d’àrees. En aquest sentit no 
tenen res a dir. No serà el seu grup que digui que un 21% d’augment per a Cultura 
és massa o que els sembla malament l’increment per a Benestar Social, perquè 
part del que s’ha pogut fer, a causa de la bonança del moment, com comentava el 
senyor Romero, ha estat fruit de quatre anys d’estalvi. Comenta que des 
d’Intervenció els han explicat que a part d’aquest augment per a Benestar Social 
també es preveu el sou d’una altra persona, la qual cosa vol dir que l’increment és 
superior. Pel que fa a la rebuda de la documentació, sí que considera que ha estat 
tard i malament. Explica que el dia 10 d’aquest mes van tenir una reunió 
informativa, en la qual se’ls informà de les despeses i els ingressos i que hi havia 
uns diners sobrants, però les inversions a fer no les van rebre fins al dia 20, dia en 
el qual se’ls comunicà que hi havia un milió d’euros per a inversions i que 300.000 
d’aquest milió es destinarien a pressupostos participatius. El dia 23 van rebre una 
allau de documents, 150 fulls i escaig, més 50 de la preacta del Ple més l’informe 
de l’interventor, que és imprescindible per aquests assumptes, i el dia 27 es porta a 
terme el Ple. Considera que amb aquest calendari no es pot treballar. En l’última 
tertúlia de la ràdio, la senyora alcaldessa li va retreure a ell que quan estaven al 
govern enviaven la documentació tard per complicar l’oposició i, evidentment, això 
no li va admetre, ja que si ells ho feien malament, ara encara es fa pitjor. En 
qualsevol cas, això és un desori, les dates canten per elles mateixes, la 
documentació es lliura per entregues i repeteix que així no es pot treballar. Malgrat 
això, potser el seu grup s’hagués abstingut en la votació, però, en canvi, hi votaran 
en contra. El senyor Gregori ha començat dient que durant èpoques de crisi no és 
bo apujar impostos. El senyor Xirau encara li dirà una altra cosa, en èpoques de 
crisi, el que encara és menys aconsellable és apujar-se el sou. En la Comissió 
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Assessora van preguntar en concepte de què es feia aquest augment de sou d’un 
5% i els van contestar en concepte de recuperació. Evidentment, ja va deixar de 
banda les promeses electorals incomplertes, que ja es veurà quin rèdit els 
reportarà, però aquest concepte de recuperació no el pot deixar estar. Els sous dels 
regidors no són uns sous amb un recorregut, amb una continuïtat, per tant, no 
entén on es preveu aplicar aquest concepte de recuperació. Explica que també s’ha 
de tenir en compte el concepte d’efectivitat, el que ara se’n diu de productivitat. És 
a dir, a les primeres de canvi, cosa que també lliga amb la reclamació de l’oposició 
del pla de mandat, s’apugen el sou sense haver demostrat res. Considera que, com 
a mínim, es podrien haver esperat un any de legislatura, per veure què feien. Fa 
quatre dies que van dir que s’havien abaixat el sou, quan tampoc era cert, perquè 
el que van fer va ser reduir la massa salarial i ara se l’apugen sense donar marge al 
concepte d’efectivitat de la seva feina. Està d’acord amb el senyor Romero, si d’aquí 
a un any es veuen resultats, es pot parlar d’aquest augment de sou, ja que si es 
compara amb altres poblacions similars a Canet, segur que els sous estan molt per 
sota del que podrien estar, però considera que s’hauria de donar un marge a la 
demostració d’eficàcia dels regidors i del govern en general. Per acabar, vol 
remarcar que considera que la idea dels pressupostos participatius és una gran 
idea, però recomana no donar falses expectatives a la població, ja que un milió 
d’euros pot semblar molt, però per pròpia experiència de govern, sap que quan es 
comença a descomptar d’aquí i d’allà, els diners es fonen molt ràpidament. 
 
El senyor Gregori vol fer uns aclariments als grups municipals que han comentat 
que aquesta aprovació ha estat precipitada. En primer lloc, la reunió de presentació 
del pressupost per al 2016 es va fer el dia 10 de novembre. Aquest dia tothom es 
va assabentar de les línies generals del pressupost. S’ha de tenir en compte que la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2016, que conté els paràmetres 
econòmics en els quals s’han de basar els pressupostos municipals, és de data 29 
d’octubre. Per tant, van tenir deu dies per adaptar el pressupost a aquests 
paràmetres. En la reunió que van mantenir el dia 10 es va acordar que podrien 
presentar propostes en un termini de vuit o deu dies per analitzar-les i introduir-les 
al pressupost, si calia. Durant aquest termini es van rebre propostes dels diferents 
grups municipals i, per tant, vol dir que hi ha hagut un temps raonable per poder-
los treballar. Per exemple, el PP va fer una proposta d’un pla de subvencions a 
empreses i, tal i com ja ha comentat, l’Àrea de Promoció Econòmica té previst una 
partida per a ajuts a empreses, per a la reactivació de l’activitat empresarial. Pel 
que fa a inversions, el PP proposa invertir en elements viaris i en el pressupost s’ha 
inclòs una inversió en senyalització de 20.000 euros. També proposaven un centre 
cultural i el pressupost preveu l’inici del projecte d’un centre cultural i el pressupost 
participatiu inclourà el cobriment lateral de la pista exterior del pavelló, la 
il·luminació del passeig Marítim, la rehabilitació de la plaça Manent, que també van 
proposar, i la pavimentació de diferents carrers. A més a més, dins d’aquesta 
millora dels carrers hi aniran inclosos els plans d’enllumenat i de clavegueram, 
perquè aquesta pavimentació porta implícita l’arranjament del clavegueram i la 
millora de l’enllumenat. Pel que fa a les propostes del PSC, també van suggerir el 
suport per a les empreses, com també van proposar el PP, i també han inclòs 
l’augment de les ajudes a l’Àrea de Benestar Social. Pel que fa a la proposta de 
destinar 80.000 euros als plans ocupacionals, el PSC ha de saber que és inviable 
perquè la Llei de pressupostos no ho permet, però aquesta Llei sí que permet 
l’adhesió de l’Ajuntament a les convocatòries de plans ocupacionals que es fan des 
del SOC, des de la Diputació o des del Consell Comarcal. També van proposar 
elaborar el pla d’enllumenat i del clavegueram i ja ho ha contestat quan parlava de 
les propostes del PP, com també la proposta de la millora de diversos carrers, 
incloses en el pressupost participatiu. Els equipaments esportius a les platges que 
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proposa el PSC ja s’han instal·lat aquest mateix any i el projecte de l’espai cultural 
també està pressupostat. Les inversions a la plaça Mercat estan incloses dins del 
pressupost participatiu, igual que les millores a la plaça Manent. Pel que fa al centre 
per a la gent gran, també està previst dins del pressupost. Quant a Som Canet, 
aquest grup va proposar reduir la despesa en 147.000 euros i incrementar en el 
mateix import la inversió i va proposar que el 85% de la inversió es destinés a 
l’Odèon, un milió d’euros, cosa que no deixa cap marge per als projectes 
participatius. El govern entén que aquest any és més adient iniciar el projecte 
d’espai cultural i donar opció al ciutadà que esculli els projectes que al seu parer 
siguin prioritaris. Entenen que han de donar veu al ciutadà. D’altra banda, proposa 
també la reducció de despeses, algunes de les quals estan compromeses per 
contracte o per conveni, per exemple, el bus de l’hospital de Calella, que està 
pressupostat en 40.000 euros. Cal recordar que fa quatre anys costava 70.000 
euros. Hi va haver una negociació acurada i ara no es pot rebaixar més, ja que el 
conveni té un recorregut determinat i rebaixar el preu voldria dir no donar el mateix 
servei que s’està donant ara. També estan regulades per contracte la vigilància de 
les platges, el servei de recollida d’animals, el servei de grua o l’aportació a l’escola 
bressol municipal. En aquest últim cas, rebaixar aquesta aportació voldria dir 
encarir la quota dels usuaris. Pel que fa a altres propostes, van considerar que no 
era prudent reduir-les, com per exemple, el patrocini del Canet Rock, la Mostra 
d’Entitats, la fira Modernista, els cursos per aturats, l’organitzacions de festes, com 
la Festa Major o Nadal, i tampoc van considerar prudent reduir altres propostes de 
serveis, com les plagues, de medi ambient o projectes d’educació i infància que 
corresponen a l’Ajuntament. Tot això està englobat en la partida d’activitats 
externes i creu que per això s’ha produït la confusió. Entenen que aquestes 
despeses són necessàries i que no és prudent reduir-les, tenint en compte, d’altra 
banda, que el pressupost d’inversió ja s’ha incrementat i que acceptar aquesta 
proposta voldria dir renunciar al procés participatiu. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, comenta 
que abans de fer la seva intervenció com a grup municipal vol aclarir un parell de 
coses que s’han comentat anteriorment i que l’afecten com a àrea implicada. És el 
cas de l’observació que ha fet el grup municipal del PSC que ha dit que en el 
pressupost per a l’any que ve hi havia un caporal menys. Explica que continuaran 
tenint els mateixos caporals que aquest any, 5 de primera activitat i 1 de segona 
activitat. Pel que fa a un comentari que ha fet el senyor Romero sobre la neteja 
viària, com bé sap el senyor Romero perquè va estar a govern, el contracte de la 
neteja està fet per un import determinat de diners, un import que pot canviar 
d’acord amb les activitats que l’empresa desenvolupa. De cara a l’any vinent està 
previst un increment per a la neteja en uns mesos concrets a l’any, concretament 
per a una badejadora, una màquina que mulla i neteja el terra, que substituirà una 
altra partida prevista al pressupost, ja que s’ha pogut veure que amb la màquina 
que hi ha ara no s’era prou eficient. Per tant, sí que hi ha millores en la neteja, 
però aquestes millores estan incloses dins del contracte. Proposa fer una reunió 
amb els grups municipals que vulguin per poder explicar-los les millores de l’Àrea 
de Medi Ambient amb més detall. Un cop aclarides aquestes dues coses, com a 
portaveu del grup municipal de CiU explicarà que, com és evident, el seu grup 
donarà suport a aquests pressupostos. Un dels objectius del seu grup, que ja ho va 
ser la legislatura passada, era la viabilitat dels serveis públics municipals i això es 
pot fer amb un pressupost equilibrat entre ingressos i despeses. Un cop feta la 
feina a l’últim mandat, curiosament feta amb el suport dels grups municipals del PP 
i de Canetencs Independents, que va ser reduir el dèficit i l’endeutament de 
l’Ajuntament, el sorprèn que ara aquests grups no donin suport a aquest 
pressupost per a l’any 2016. El grup municipal de CiU no canvia la seva tendència, 
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el seu grup defensa el rigor pressupostari, un equilibri entre ingressos i despeses i 
així queda plasmat en aquest pressupost i quedarà plasmat en els pressupostos 
dels propers exercicis. Tot i així, i també ho van dir al final de l’anterior mandat, ja 
veien venir que l’exercici 2016 seria el primer en què es podria començar a ser més 
ambiciosos a nivell, sobretot, d’inversions. Per això, en aquest pressupost que 
presenta el govern hi ha tres inversions que consideren claus i estratègiques, com 
són el nou equipament cultural, els pressupostos participatius, que recullen algunes 
propostes fetes pels grups municipals de l’oposició, i el centre de dia. I a més a 
més d’això, a causa d’una millora substancial de la situació de l’Ajuntament poden 
començar a fer una baixada gradual i progressiva de la pressió impositiva als 
ciutadans de Canet i la intenció és continuar fent aquesta rebaixa progressiva 
durant tot el mandat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu 
grup també donarà suport a aquest pressupost. En primer lloc, vol explicar que són 
uns pressupostos que tenen un increment del 2,4%, per tant és un increment 
limitat. El seu grup creu en l’austeritat, però també és necessari reactivar la 
inversió pública i per això hi ha aquest augment del 2,4%. Malgrat això, aquest 
augment no va lligat a la recaptació de l’IBI, ja que és el primer cop en molts anys 
que aquesta recaptació es rebaixarà. Explica que aquest increment, a nivell 
pressupostari només és del 2,4%, però Benestar Social rep gairebé 70.000 euros 
més, per tant, un 15% més d’inversió. Promoció Econòmica també rep més diners, 
es pressuposta l’enllumenat públic de Nadal que estava pressupostat en els últims 
anys i sí que hi ha alguna rebaixa en alguns aspectes, com per exemple, en 
aquesta mateixa Àrea, té una rebaixa en aspectes com els projectes i els estudis, ja 
que intentaran que aquests projectes i estudis siguin pagats per la Diputació. Pel 
que fa a les inversions, és cert que a la primera reunió de fa quinze dies 
aproximadament, no es va dir exactament en què consistirien. Comprèn que això 
es pot entendre malament, però quan l’equip de govern presenta els pressupostos i 
expliquen que hi ha un milió d’euros per a inversió, es poden fer dues coses, o dir 
en què els invertiran o demanar als grups municipals que proposin inversions. Si 
diuen que invertiran en unes coses concretes, els critiquen dient que només els 
convoquen per informar-los i si no tanquen el pressupost perquè tothom pugui 
proposar inversions, sembla que estigui malament. És cert que els diferents grups 
han fet força propostes i l’equip de govern, per poder encabir-les han agafat 
aquelles inversions que apareixien a totes elles. Per exemple, amb l’Odèon, que 
sortia a la majoria de les propostes de tots els grups municipals, han previst una 
inversió de 270.000 euros, una partida important. També hi havia una altra 
proposta majoritària, que era el centre de dia, i es preveu una inversió de 35.000 
euros i després també es van presentar moltes propostes que, com molt bé ha dit 
el senyor Xirau, no totes es podran encabir per a l’any vinent. Així, doncs, han 
decidit destinar una partida de 300.000 euros a pressupostos participatius. Serveis 
Tècnics està treballant en deu o dotze projectes per als quals s’ha donat la 
informació de les propostes fetes pels diferents grups municipals i que no han 
tingut cabuda al pressupost. Per tant, en aquests pressupostos participatius hi 
haurà el projecte de la plaça Manent, l’enllumenat del passeig Marítim direcció 
Arenys de Mar, la remodelació de la plaça 11 de Setembre, el cobriment i 
l’anivellament del carrer Església, els parcs infantils, etc. Per tant, han anat recollint 
les propostes que han anat fent els grups de l’oposició i Serveis Tècnics treballa en 
el cos d’aquestes inversions. Pel que fa a la plaça Mercat, com entendran, serà una 
rehabilitació de l’espai actual. Per altra banda, explica el senyor Llovet que també 
és veritat que hi ha inversions que tenen un pressupost molt alt. Per tant, el pròxim 
projecte del govern serà presentar aquestes deu o dotze opcions, algunes de 
50.000 euros, d’altres de 100.000 euros o de 200.000 als ciutadans de Canet i 
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aquests hauran de triar quins són els projectes que volen que es duguin a terme 
aquest any. També estan d’acord amb el senyor Xirau i altres ponents, que el 
primer any es podran fer les que es podran fer, però la seva intenció és mantenir 
una partida estable perquè cada any s’intenti avançar per aquest camí, que la gent 
de Canet hi pugui participar. També són conscients que aquesta participació és 
dèbil, és a partir de projectes que han proposat els grups municipals. L’any que ve 
tenen la idea d’ampliar aquesta participació i començar a demanar a la població 
directament, amb temps suficient, per exemple al febrer, que proposin projectes i a 
partir d’aquí començar a projectar el cost que poden tenir i per al 2017 preparar 
una altra partida on la gent triï les propostes per al 2017, propostes que hauran 
sortit de la població mateixa. Aquest any ha estat impossible, Serveis Tècnics està 
treballant contrarellotge i intentaran que pel mes de desembre s’hagin tancat els 
pressupostos dels projectes que presentaran pel 2016 i que a partir de llavors els 
canetencs puguin escollir. Pot ser que algun projecte ja arribi als 300.000 euros i 
s’haurà de consensuar com es fa, si per fases o amb alguna proposta intermèdia, 
per exemple. També explica que aquest mes de desembre es farà la presentació del 
pla de mandat, lligat, evidentment amb els pressupostos, ja que intentaran explicar 
com repartiran durant aquests quatre anys les diferents inversions que tenen 
previstes de fer i els objectius que tenen com a govern. 
 
3.- RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DECLARACIÓ DESERT PROCEDIMENT 
LICITACIÓ GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CEMENTIRI MUNICIPAL PEL 
QUE FA ALS ENTERRAMENTS 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de juliol de 2015, va acordar 
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. 
 
Atès que el Sr. Josep Maria Mons Gallifa, actuant en nom i representació de 
l’empresa Cabré Junqueras, SA, va presentar, en data 10 de setembre de 2015, un 
recurs de reposició contra l’anterior acord, en considerar que l’interventor municipal 
havia interpretat incorrectament la clàusula 6.4 del PCAP, en base a la qual es va 
acordar declarar desert el procediment de licitació. 
 
La clàusula 6.4 PCAP disposa textualment 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”. Interpretar que aquesta clàusula només és aplicable a partir 
del moment en què es produeixi la revisió de tarifes, podria portar a l’absurd que a 
partir del segon any de contracte es trobi limitat el benefici industrial que pot 
obtenir la concessionària mentre que durant el primer any no ho està en absolut. A 
més a més, tot i estar inclosa físicament aquesta limitació en la clàusula 
anomenada “revisió de tarifes” no es pot fer una interpretació restrictiva del seu 
abast sinó que cal tenir en compte l’element teleològic en la interpretació d’aquesta 
clàusula, és a dir, la seva finalitat, més tenint en compte que en ella es formula una 
afirmació general de quina ha de ser la retribució del concessionari (retribució que 
no es regula en cap altra clàusula del plec), sense que es faci constar en cap 
moment que només sigui aplicable per al cas que es produeixi una revisió de 
tarifes. 
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Per altra banda, reforça la interpretació de la clàusula donada per l’interventor, el 
fet que la clàusula 7.2 del mateix plec, quan regula la documentació que s’ha 
d’incloure al sobre C per part dels licitadors, diu textualment: “Un compte de 
resultats que justifiqui l’aplicació de les tarifes, i el compliment de la retribució 
màxima del 10%, acompanyat d’una memòria on s’expliquin els càlculs i el detall 
dels números que el confeccionen.” Per tant, els licitadors havien de justificar en el 
seu compte de resultats la retribució que es qualifica com a “màxima” i que és del 
10%, i això pel que fa a l’oferta presentada pels licitadors abans de qualsevol 
revisió de tarifes. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 23 de novembre 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 catorze vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet 
Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. 
Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, 
Agnès Cortés Mas i tres abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell, Cristina 
Soler Vílchez i Àngel López Solà, aquest últim per absència en el moment de la 
votació: 
  
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Josep Maria Mons 
Gallifa, actuant en nom i representació de l’empresa Cabré Junqueras, SA, contra 
l’acord pres pel Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de juliol de 2015, pel que 
es va declarar desert el procediment obert incoat per a la contractació de la gestió 
del servei públic de cementiri pel que fa només als enterraments, en base a 
l’argumentació donada a la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que l’any passat es 
va treure a licitació la gestió del cementiri municipal pel que fa a enterraments, la 
qual va quedar deserta, ja que les dues empreses que es presentaven proposaven 
un benefici industrial superior al 10% i això els plecs no ho permetien. Per aquest 
motiu es va deixar deserta aquesta licitació. L’empresa Cabré Junqueras, SA va 
presentar un recurs on explica que aquest benefici industrial superior al 10% 
només serà per al primer any, però això no és el que deien els plecs de la licitació i, 
per tant, continuen incomplint-los. Per aquest motiu es desestima aquest recurs. 
 
En aquest moment, el senyor Àngel López Solà abandona la Sala de Sessions del 
Ple. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER 
A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES 
 
Atès que l’Administració local té el deure de treballar per a la millora de la nostra 
societat, fomentant la cohesió i la inclusió social a través del disseny i la 
implementació de polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, en 
especial dels col·lectius més vulnerables com ara els joves, en condicions d’igualtat 
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als recursos i serveis que tenen al seu abast per teixir de forma autònoma una 
trajectòria vital amb més garanties d’èxit. 
 
Atès que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i serveis juvenils 
des d’on es desenvolupen projectes i activitats encaminades a incrementar les 
oportunitats que els joves tenen al seu abast en àmbits molt diversos.  
 
Atès que un dels aspectes que incideix de forma important en les possibilitats dels i 
les joves per fer efectiva la construcció i l’assoliment del seu projecte vital, és, sens 
dubte, poder configurar el propi itinerari formatiu i professional d’acord amb les 
seves necessitats i capacitats i, també, amb relació a les necessitats professionals 
de l’entorn. 
 
Atès que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa dels joves a la 
societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè puguin tenir alguna 
experiència en el marc dels programes i els recursos de mobilitat internacional, 
sigui de voluntariat, formació, treball, etc. contribueix a millorar les oportunitats del 
jovent per configurar aquest itinerari formatiu i professional. 
 
Atès que la cooperació i el treball en xarxa entre, i dins dels ajuntaments, permet 
abordar amb majors garanties d’èxit les problemàtiques i les necessitats dels i les 
joves, alhora que suposa un estalvi de recursos per a les institucions. 
 
Atès que des del Consell Comarcal del Maresme es ve efectuant una tasca 
d’agregació de la demanda de determinats subministraments i serveis, en diferents 
àmbits de treball, dels municipis del territori del Maresme amb un interès comú 
d’estalvi econòmic i procedimental. 
 
Atès que un dels serveis de comú utilització és el de la gestió i la dinamització 
d’equipaments i serveis per a joves, amb les especialitats que es considerin 
oportunes, com per exemple la mobilitat internacional dels joves. 
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de 
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb 
nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord 
amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència 
local. 
 
Atès que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
indiquen que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de 
delegació o conveni. 
 
Atès que l’article 14.2 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre de polítiques de joventut 
estableix que els ens locals supramunicipals, en virtut de les funcions d’assistència i 
cooperació als municipis, poden exercir les competències complementàries en 
matèria de joventut que els municipis els hagin delegat o de les quals els hagin 
encarregat la gestió, en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis. 
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Atès que l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu la delegació de 
competències en els organismes i les entitats públiques vinculats o que en depenen 
i la delegació pot ser general o per a un procediment administratiu concret. 
 
Atès que en virtut d'aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat a participar en 
el benefici que comporta una contractació agregada del servei d’Assessoria en 
Mobilitat Internacional per a joves gestionada pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
Vist i trobat conforme l’informe del tècnic municipal de Joventut de data 21 
d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 

Miquel Sabaté i Riera, tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació a l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la compra agregada del 
Servei d’assessoria i suport en Mobilitat Internacional per a joves.  
 
INFORME 
 
Assumpte 
Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la compra agregada del Servei d’assessoria i 
suport en Mobilitat Internacional per a joves. 
 
Fets 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha participat des del juny de 2013 en el 
projecte de Mobilitat Internacional Joves del Maresme juntament amb els ajuntament 
de d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Malgrat 
de Mar, Mataró, Òrrius, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa 
Susanna, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 
 
Atès que amb el present conveni es consolida el servei comarcal apilant-se la 
participació a 23 ajuntament, essent els següents: Alella, Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, El Masnou, Malgrat de Mar, 
Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de 
Montalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar 
 
Atès que el projecte es concreta en:  
 
Accions que s’adrecen a joves:  
- Informació, orientació i assessorament sobre les opcions que tenen al seu abast per 

fer una estada en un altre país. 
- Orientació, acompanyament i suport en el procés i la gestió del tràmit per a 

l’enviament de joves voluntaris/es en el marc del Servei de Voluntariat Europeu 
(SVE) del programa Erasmus+ de la Comissió Europea 

- Oferta periòdica de tallers i formacions grupals sobre temes concrets relacionats 
amb la mobilitat internacional dels i les joves. 

- Butlletí Mensual de Mobilitat Internacional jove.  
- Recull i intercanvi d’experiències de mobilitat realitzades pels joves del Maresme.  

Accions que s’adrecen a professionals 
- Formacions i píndoles sobre aspectes concrets de la mobilitat internacional 
- Creació de materials diversos i accions a mida per als ajuntaments per tal facilitar-

los autonomia en la dinamització de la informació i recursos de mobilitat en el seu 
municipi  

- Suport en la preparació de materials i documents a mida relacionats amb la 
mobilitat internacional (fitxes, dossier, etc.); i, 
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- Suport on-line per a consultes i dubtes concrets. 
 
Atès que l’aportació màxima anual per l’Ajuntament de Canet de Mar és de 638,23 € i 
es considera avantatjosa atès l’impacte i aprofitament que pot arribar tenir el projecte 
pel i les joves del municipi.  
 
Atès que de cara el 2016 i 2017 es considera oportú donar continuïtat al treball 
desenvolupat en el marc de l’esmentat projecte.  
 
Informe 
Queda justificada l’aprovació del conveni que té per objecte l’encàrrec de gestió entre 
el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la compra 
agregada del Servei d’assessoria i suport en Mobilitat Internacional per a joves 
 
Aquest és el meu informe que dono, signo i derivo a criteri superior, a Canet de Mar a 
21 d’octubre de 2015.  

 
Vist i trobat conforme l’informe de Secretaria, de data 17 de novembre d’enguany, 
que es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 17/2015 de la Secretaria General sobre la proposta de 
delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per a la compra 
agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves 
 
Núria Mompel Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment 
d’allò establert a l’article  3.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que 
es regula el Règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, l’article 
52.2.q) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya en concordança amb l’art. 114.3.e) del 
mateix cos legal, i l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en concordança amb l’art. 47.2.h) del mateix cos legal, emeto el 
següent: 
 
INFORME JURÍDIC 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- L’Ajuntament de Canet de Mar va signar, en data 12 de desembre de 2013, amb el 
Consell Comarcal del Maresme un conveni de cooperació per a la gestió de la 
contractació conjunta del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves 
en aquest municipi, conveni que fou vigent fins al 31 de desembre de 2014. 
 
II.- d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni, el Ple municipal de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en sessió ordinària de data 25 de setembre de 2014 va acordar 
prorrogar-ne la vigència per un any més. 
 
III.- Que segons es desprèn de l’expedient és voluntat d’aquest Ajuntament continuar 
amb la col·laboració amb el Consell Comarcal amb l’objectiu de continuar amb la 
compra agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves. 
 
IV.- Que és voluntat d’aquest Ajuntament continuar amb la delegació a favor del 
Consell Comarcal la compra agregada del servei d’assessorament en mobilitat 
internacional per a joves per criteris d’economia, eficàcia i eficiència. 
 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe preceptiu és l’anàlisi jurídic de la proposta d’acord que es 
pretén elevar al Ple municipal, per a la seva aprovació, consistent en la delegació, a 
favor del Consell Comarcal del Maresme, de la competència municipal per a la compra 
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agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves i adhesió al 
conveni de cooperació esmentat anteriorment. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
(LRJ-PAC). 
 
- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 
 
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-  Naturalesa de l’informe 
 
L’aprovació de la transferència de funcions o activitats a altres Administracions 
Públiques requereix un quòrum d’aprovació per la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació conforme allò previst a l’art. 114.3.3) del TRLMRLC. En el 
present cas, aquest número és de 9 conforme a l’article 179 de la Llei orgànica de 
règim electoral general. 
 
L’article 54.1.b del TRRL determina el caràcter preceptiu de l’assessorament legal de la 
secretaria municipal en aquells supòsits en què l’acord requereixi la majoria absoluta, 
com és el cas. 
 
L’informe de la secretaria s’emetrà en l’àmbit de l’assessorament legal preceptiu i 
coexistirà amb el que ha d’emetre, en virtut del mateix mandat indicat al paràgraf 
precedent, l’Interventor municipal, en exercici de la seva  funció interventora. 
 
Aquest informe s’emetrà en els termes institucionals dels articles 82 i 83 de la Llei del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
amb les especialitats derivades del desenvolupament que s’efectua a l’article 173.1.b) 
del ROF. 
 
Segon.- Habilitació legal per a autoritzar la delegació plantejada. 
 
La delegació que es pretén aprovar no té la consideració de delegació interorgànica de 
les regulades a l’art. 13.1. LRJ-PAC, és a dir, entre òrgans de la mateixa Administració. 
 
Tampoc pot considerar-se una delegació de competències de les regulades a l’article 
27 de la LRBRL, la legislació vigent no conté un règim per a les delegacions entre 
entitats locals amb caràcter general, sinó només per a àrees de l’activitat 
administrativa, com succeeix amb l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Per tant, la delegació plantejada s’ha de qualificar jurídicament  com una delegació 
interadministrativa a favor d’una entitat territorial de dret públic, amb personalitat 
jurídica pròpia, el Consell Comarcal del Maresme, i que troba el seu fonament legal en 
els articles 114.3.e) del TRLMRLC, i 47.2.h) de la LRBRL. 
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Tercer.- Competència orgànica i contingut de l’acord. 
 
Els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en 
concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, reserven al Ple de la Corporació la 
competència orgànica per aprovar l’esmentada delegació. 
 
Es requereix el quòrum especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres 
de la Corporació, tal i com s’ha dit en el fonament jurídic primer. 
 
L’acord que s’adopti haurà de fixar l’abast i el contingut de la delegació. A aquest 
efecte, en cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a (art. 
13.2 LRJPAC): 
 
• Els assumptes que es refereixin a relacions amb la prefectura de l’Estat, presidència 
del govern de la nació, corts generals, presidències dels Consells de Govern de les 
Comunitats Autònomes i Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes. 
• L’adopció de disposicions de caràcter general. 
• La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes 
objecte de recurs. 
• Les matèries en què així es determini per normes amb rang de Llei.  
 
A no ser que ho autoritzi una Llei de forma expressa no es podran delegar les 
competències que s’exerceixin per delegació (art. 13.5 LRJPAC). 
 
La delegació d’atribucions s’entendrà feta de forma indefinida, a no ser que l’acord de 
delegació disposi una altra cosa, o la temporalitat de la mateixa es derivi de la pròpia 
naturalesa de la delegació (art. 118 ROF). 
 
Quart.- Facultats que ostenta l’ens delegant 
 
La delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferit (art. 
13.6 LRJPAC).  
 
La revocació o la modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les mateixes 
formalitats exigides per al seu atorgament. (art. 114.3 ROF) 
 
En el cas de revocar la delegació, l’òrgan que ostenti la competència originària podrà 
revisar les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos  i 
condicions establertes per a la revisió d’ofici dels actes administratius (art. 116 ROF). 
 
Si no es disposa altra cosa, l’òrgan delegant conservarà les facultats següents en 
relació a la competència delegada (art. 115 ROF): 
 
• la de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels 
actes o disposicions emanats en virtut de la delegació. 
• La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència. 
• Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades 
s’entenen dictats per l’òrgan delegant, corresponent, en conseqüència, a aquest la 
resolució dels recursos de reposició que es puguin interposar, a no ser que en l’acord 
de delegació expressament es confereixi la resolució dels recursos de reposició contra 
els actes dictats per l’òrgan delegat. 
 
L’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada de 
conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu comú (art. 116 
ROF). 
 
L’avocació es farà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats 
en el procediment, si n’hi haguessin, amb anterioritat a la resolució final que es dicti. 
 



S/iu 
 

32 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Contra l’acord d’avocació no hi cap recurs, encara que es podrà impugnar en el recurs 
que, en el seu cas, s’interposi contra la resolució del procediment (art. 14 LRJPAC). 
 
Cinquè.- Requisits per a l’executivitat de la delegació 
 
La delegació d’atribucions requerirà, per tal que sigui eficaç, la seva acceptació per 
part del delegat, per tant, serà requisits d’executivitat que el Ple del Consell Comarcal 
del Maresme acordi formalment l’acceptació de la delegació de competències 
efectuada, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la llei 57/2003, de 
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. 
 
La delegació s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils 
comptats des de la notificació de l’acord el membre o òrgan destinatari de la delegació 
no ha fet manifestació expressa davant l’òrgan delegant en el sentit que no accepta la 
delegació (art. 114.1 ROF). 
 
La delegació de competències s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, 
tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de competència d’aquest (art. 
13.3 LRJPAC). 
 
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 57 de la LRBRL la delegació es comunicarà a 
aquelles altres administracions interessades que no hagin intervingut a fi i efecte de 
garantir una recíproca i constant informació. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri de la funcionària que signa, el procediment per a 
la pròrroga de la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, 
per a la compra agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a 
joves, s’ajusta a dret en els termes exposats. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del 
Maresme per la gestió de la contractació conjunta del servei d’assessorament en 
mobilitat internacional per a joves a Canet de Mar, el qual es transcriu a 
continuació: 

 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA COMPRA AGREGADA 
DEL SERVEI D’ASSESSORIA I SUPORT EN MOBILITAT INTERNACIONAL PER A 
JOVES. 
 
A Mataró, ______________ de 2015 
 
INTERVENEN: 
 
D’una part, el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal 
del Maresme, actuant en nom i representació d’aquesta corporació local 
supramunicipal. 
 
I de l’altra el Sr/a __________________, alcalde/sa de l’Ajuntament de 
________________, actuant en nom i representació d’aquesta administració local (a 
partir d’ara l’Ajuntament). 
 
EXPOSEN: 

 
Primer.- Que l’administració local té el deure de treballar per la millora de la nostra 
societat, fomentant la cohesió i la inclusió social a través del disseny i la 
implementació de polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, en especial 
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dels col·lectius més vulnerables com ara els joves, en condicions d’igualtat, als 
recursos i serveis que tenen al seu abast per teixir de forma autònoma una trajectòria 
vital amb més garanties d’èxit. 
 
Segon.-  Que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i serveis juvenils 
des d’on es desenvolupen projectes i activitats encaminades a incrementar l’accés dels 
joves a les oportunitats que tenen el seu abast, així com crear-ne de noves, en àmbits 
molt diversos. 
 
Tercer.-  Que un dels aspectes que incideix de forma important en les possibilitats 
dels i les joves per fer efectiva la construcció i assoliment del seu projecte vital, és, 
sens dubte, el poder configurar el propi itinerari formatiu i professional d’acord amb les 
seves necessitats i capacitats i, també, en relació a les necessitats professionals de 
l’entorn. 
 
Quart.-  Que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa dels joves a 
la societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè puguin tenir alguna 
experiència en el marc dels programes i recursos de mobilitat internacional, sigui de 
voluntariat, formació, treball, etc. contribueix a millorar les oportunitats del jovent per 
configurar aquest itinerari formatiu i professional. 
 
Cinquè.-  Que la cooperació i el treball en xarxa entre ajuntaments, i dins dels 
ajuntaments, permet abordar amb majors garanties d’èxit les problemàtiques i 
necessitats dels i les joves, alhora que suposa un estalvi de recursos per a les 
institucions. 
 
Sisè.-  Que des del Consell Comarcal del Maresme es ve realitzant una tasca 
d’agregació de la demanda de determinats subministraments i serveis, en diferents 
àmbits de treball, dels municipis del territori del Maresme amb un interès comú 
d’estalvi econòmic i procedimental. 
 
Setè.-  Que un dels serveis de comú utilització, per part dels ajuntaments de la 
comarca, és el de la gestió i dinamització d’equipaments i serveis per a joves, amb les 
especialitats que es considerin oportunes, com per exemple la mobilitat internacional 
dels joves. 
 
Vuitè.-  Que els articles 203 i ss 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, 
reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme 
sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Novè.-  Que, d’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, són 
competències de la comarca la cooperació, assessorament i coordinació dels 
ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de gestionar els municipis. 
 
Desè.-  Que la via d’articular les relacions entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments, per assolir els interessos comuns, i, com una tècnica adequada de 
cooperació entre les diverses administracions públiques és el conveni. 
 
Onzè.-  Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització 
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres 
òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de 
diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-
la a terme. Així mateix, en l’apartat 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat 
pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec 
s'ha de formalitzar mitjançant un conveni. 
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Dozè.-  Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques del Procediment Administratiu Comú que reconeix a les administracions 
locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en 
assumptes d’interès comú mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió. 
 
Tretzè.-  Què les parts que intervenen en aquest conveni acorden l’encàrrec de la 
gestió de la contractació del Servei d’assessoria i suport a la Mobilitat Internacional per 
a joves (a partir d’ara Servei de Mobilitat) al Consell Comarcal del Maresme mitjançant 
la transferència de l’activitat administrativa reduïda als aspectes materials i tècnics 
d’aquesta i amb subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
FIRST. - Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals 
l’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la contractació 
agregada dels Servei de Mobilitat, mitjançant la contractació centralitzada en el 
Consell Comarcal, i junt amb la resta d’ajuntaments del territori del Maresme que 
també s’adhereixin a la mateixa, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental en 
la gestió del servei, així com la prestació d’un servei amb uns mateixos criteris 
d’intervenció. 
 
El servei d’Assessoria en Mobilitat internacional per a joves es concep i està configurat 
d’acord amb el document de descripció del servei que figura a l’annex I d’aquest 
conveni, formant-ne part a tots els efectes legals. 
 
SEGON. - Procediment 
a)  Amb l’expedició de l’aprovació o disposició de la despesa per part de l’Ajuntament, 

el Consell Comarcal instruirà l’expedient de contractació del Servei de Mobilitat, des 
l’elaboració dels plecs fins a la signatura del contracte. 

b)  El procediment d’adjudicació s’elegirà d’acord amb el preu del contracte, que és 
l’import màxim que es detalla en l’apartat 7 del l’annex I d’aquest conveni. 

c)  La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de forma 
segregada i adreçada als diferents ajuntaments que ofereixen el servei, com a 
titulars i responsables del servei i del seu pagament. 

d)   El Consell Comarcal del Maresme vetllarà pel compliment dels termes contractuals 
—fiscalitzant les tasques dels proveïdors— i realitzarà un seguiment del servei. 
També actuarà com a interlocutor entre l’empresa o empreses proveïdores i els 
ajuntaments per a tots els temes que siguin rellevants en la gestió del servei. 

e)  L’Ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi 
les tasques d’interlocució amb el Consell Comarcal pel seguiment del contracte del 
Servei de Mobilitat.  

 
TERCER. - Aprovació de la despesa 
En base a aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament, per l’import màxim que s’estableix en l’Annex I d’aquest conveni, en el 
seu punt 7è, i, què en forma part a tots els efectes legals, correspon a l’Ajuntament.  
 
Anualment, durant la vigència del present conveni, l’Ajuntament remetrà al Consell 
Comarcal l’acord adoptat, per l’òrgan de govern competent, d’aprovació de la 
disposició de la despesa derivada del Servei de Mobilitat, en l’aplicació pressupostària 
que correspongui destinada a la contractació del servei. 
 
QUART. - Relacions amb el proveïdor 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar el serveis d’Assessoria en Mobilitat 
Internacional per a joves a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions fixades en el 
contracte. L’empresa presentarà a l’Ajuntament, en els terminis i imports que 
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s’especifiquin en el moment de la contractació, les factures corresponents a la 
prestació del servei.  
 
L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de trenta dies, a comptar des de la data de 
presentació de la factura per part de l’empresa, en compliment de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, en la redacció proposada pel Real Decret Llei 4/2013, de 22 
de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la 
creació d’ocupació, en el seu article 33. 
 
CINQUÈ. - Seguiment i incidències. Compromisos de l’Ajuntament. 
Per tal de poder realitzar el seguiment del Servei de Mobilitat l’Ajuntament es 
compromet a: 
a) Facilitar i compartir la informació del servei i col·laborar en la realització de tasques 

conjuntes amb la resta d’ajuntaments que s’han adherit a la contractació, amb el 
Consell Comarcal del Maresme, i, amb els professionals de l’empresa contractada, 
en els casos en què sigui necessari i/o es consideri oportú, per tal d’optimitzar els 
esforços i els recursos disponibles i garantir un bon funcionament administratiu i 
de gestió del Servei. 

b) Participar en les reunions, sessions formatives i altres espais de treball que 
s’organitzin, conjuntes o individuals, per a la configuració, seguiment i avaluació 
del Servei.  

c) Facilitar un espai de treball al personal de l’empresa contractada, quan així es 
requereixi, així com la logística necessària per al desenvolupament del servei en el 
seu municipi. 

d) Fer d’interlocutor amb la resta de professionals de l’ajuntament i amb les diferents 
institucions i entitats del municipi, així com amb els joves, que facin, o siguin 
susceptibles de fer ús del servei. 

e) Utilitzar les eines i recursos dissenyats per a la difusió del Servei de Mobilitat i 
dinamitzar-los en els espais físics i virtuals adients del municipi per ampliar-ne el 
coneixement entre els ciutadans i ciutadanes. 

f) Establir, com a titular de les dades personals dels usuaris del Servei, els 
mecanismes i procediments necessaris per donar compliment a la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en totes les accions que es derivin de la 
prestació del servei. 

g) Donar compliment, conjuntament amb l’empresa contractada, a tot allò que indica 
el Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24, de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, de 8 de novembre en matèria de 
coordinació empresarial. 

h)Comunicar al Consell Comarcal del Maresme les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte per al seu coneixement i als efectes 
de constància administrativa per una possible resolució. 

i) Disposar de la corresponent assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per 
donar cobertura als riscos que es puguin derivar de la prestació del Servei de 
Mobilitat. 

j) Assumir el pagament de la despesa que li correspon derivada per la contractació del 
Servei durant tot el període de vigència del present conveni. En cas 
d’impagament, l’Ajuntament farà front a les despeses que es puguin generar per 
la reclamació del deute per part de l’empresa adjudicatària del Servei de Mobilitat. 

 
El Servei Comarcal de Joventut (SCJ) del Consell Comarcal del Maresme farà les 
tasques de seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor (compliment 
de compromisos, incidències, etc...). 
 
SISÈ. - Duració i resolució 
Aquest conveni és vigent a partir de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 
2017. En qualsevol cas, el conveni s’extingirà de forma automàtica una vegada 
finalitzada la vigència màxima. 
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SETÈ. - Causes d’extinció 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
a) L’acord entre les parts signatàries. 
b) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
c) L’incompliment dels compromisos previstos al conveni per qualsevol de les parts. 
d) La denúncia unilateral, efectuada per qualsevol de les parts signatàries amb un 

mínim de dos mesos d’antelació, si amb això esdevé impossible l’execució de 
l’objecte d’aquest conveni. 

e) Les generals establertes en la legislació vigent. 
f) Per finalització del termini d’execució del servei contractat. 

 
VUITÈ. - Jurisdicció 
La jurisdicció contenciós – administrativa serà competent per conèixer, un cop 
esgotada la via administrativa, de les qüestions litigioses sorgides de l’aplicació o 
interpretació i compliment d’aquest conveni. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a .... de ...................... de 2015. 
 
Annex I: Plantejament del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme  
Període: Gener 2016 – desembre 2017 
 
1. Què és el Servei de Mobilitat Internacional jove del Maresme 

És un servei per promoure i acompanyar la mobilitat internacional dels i les joves del 
Maresme que es realitza de forma mancomunada entre 23 ajuntaments del Maresme: 
Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, 
El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, 
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. El 
coordina i gestiona el Consell Comarcal del Maresme a través del Servei Comarcal de 
Joventut. 
 
2. Què fa el Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme? 

El servei té una doble vessant, per una banda hi ha tot un gruix d’activitats que 
s’adrecen als joves; i, per l’altra hi ha les activitats que s’adrecen als professionals dels 
ajuntaments que estan implicats en el servei (no només els de joventut, també s’hi 
contemplen els professionals d’altres àrees, principalment, de promoció econòmica) i 
altres agents del territori que puguin estar relacionats amb alguna de les accions a 
desenvolupar. 
 
Les accions que s’adrecen a joves es sintetitzen en: 
→ Informació, orientació i assessorament sobre les opcions que tenen al seu abast per 

fer una estada en un altre país.  
Els i les joves poden rebre informació personalitzada a través del PIJ dels 
ajuntaments implicats en el servei, o bé, poden ser derivats i rebre una assessoria 
presencial, on una professional especialitzada en mobilitat internacional per a 
joves, els atén de forma individual i els orienta perquè puguin concretar i donar 
forma al seu projecte de mobilitat. També reben informació sobre els 
aspectes més transversals i pràctics de la mobilitat en un país concret (visats, 
DNI, allotjament, prestació d’atur, seguretat social, impostos, xarxes de suport, 
etc.). 

→ Orientació, acompanyament i suport en el procés i la gestió del tràmit per a 
l’enviament de joves voluntaris/es en el marc del Servei de Voluntariat Europeu 
(SVE) del programa Erasmus+ de la Comissió Europea1. 
Des del Servei de Mobilitat es dóna suport, en tot el procés, als joves que volen 
participar com a voluntaris en un projecte del Servei de Voluntariat Europeu. Se’ls 

                                                
1 Des del mes de setembre de 2015, el Consell Comarcal ha estat acreditat com a entitat d’enviament 
del Servei de Voluntariat Europeu del programa Erasmus+ de la Comissió Europea. 
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facilita suport i orientació, per fer la recerca del projecte, se’ls acompanya en el 
contacte i seguiment del treball a fer amb l’entitat d’acollida, es fan els tràmits del 
projecte, se’ls facilita la formació abans de marxar, es fa el seguiment durant 
l’estada i l’acollida i acompanyament al retorn.  

→ Oferta periòdica de tallers i formacions grupals sobre temes concrets relacionats 
amb la mobilitat internacional dels i les joves. 
Els tallers es programen cada mes o mes i mig, i serveixen per introduir de forma 
genèrica algun aspecte u opcions de la mobilitat internacional (SVE, Intercanvis 
juvenils, recerca de feina a l’estiu, estudiar idiomes, etc.). Els llocs de realització 
dels tallers són, principalment, els punts d’assessorament presencial del Servei de 
Mobilitat.  

→ Butlletí Mensual de Mobilitat Internacional jove.  
Es publica un butlletí mensual (menys al mes d’agost) el dia 10 de cada mes. El 
butlletí recull notícies i informacions de projectes, i oportunitats concretes per fer 
una estada en una altre país.  

→ Recull i intercanvi d’experiències de mobilitat realitzades pels joves del Maresme.  
Aquest recull, que, de moment, s’incorpora a la secció “Maresmencs al Món” del 
Butlletí mensual de Mobilitat, visualitza l’experiència i acosta el testimoni de joves 
que han pogut dur a terme el seu projecte de mobilitat, a d’altres joves que estan 
encara en procés de configuració del seu projecte. 

 
En relació a les accions que s’adrecen a professionals, es programen activitats que 
pretenen incrementar la capacitació dels professionals de proximitat dels ajuntaments 
implicats, i generar nous recursos per a la dinamització d’activitats amb joves. A grans 
trets això es resumeix en la realització de: 
- formacions i píndoles sobre aspectes concrets de la mobilitat internacional; 
- creació de materials diversos i accions a mida per als ajuntaments per tal facilitar-

los autonomia en la dinamització de la informació i recursos de mobilitat en el seu 
municipi (preparació de tallers PIDCES sobre mobilitat internacional, exposicions 
sobre intercanvis juvenils, experiències de voluntariat, materials audiovisuals 
sobre mobilitat internacional, etc.); 

- suport en la preparació de materials i documents a mida relacionats amb la 
mobilitat internacional (fitxes, dossier, etc.); i, 

- suport on-line per a consultes i dubtes concrets. 
 
3. Objectius del Servei 
→ Centrat en els joves  

Incrementar les oportunitats que els joves tenen al seu abast a l’hora de definir el 
seu trajecte vital facilitant-los el coneixement i l’accés als recursos existents per 
fer una estada en un altre país. 
Partim de la base que promoure la interculturalitat i la participació activa dels 
joves a la societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè puguin 
tenir alguna experiència en el marc dels programes i recursos de mobilitat 
internacional, sigui de voluntariat, formació, treball, etc. contribueix a millorar les 
oportunitats del jovent per configurar aquest itinerari vital. 
 

→ Centrat en els recursos municipals  
Adequar i ampliar els recursos que els serveis i equipaments juvenils posen a 
l’abast dels joves mitjançant la realització de projectes mancomunats i la 
coordinació d’accions a nivell supramunicipal. 

 
4. Agents implicats i relació administrativa 
→ Impulsors del Servei: Els ajuntaments de la comarca que volen disposar d’un 

servei especialitzat d’assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves.  
→ Coordinació: Des del CCM s’assumeix la funció de fer la gestió de la contractació 

del servei, de forma agregada (conjunta), per tal d’aconseguir un estalvi, tant a 
nivell econòmic com en tot el procediment de la contractació, així com la prestació 
d’un servei amb uns mateixos criteris d’intervenció en tot el territori.  
El Servei Comarcal de Joventut és l’interlocutor amb l’entitat contractada i realitza 
tasques de coordinació i interlocució directa del servei amb tots els implicats 
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(ajuntaments, entitat contractada i professional destinat/da al Maresme per part 
de l’entitat, així com i amb altres agents del territori que pugin implicar-se en el 
servei). 

 
Mitjançant la signatura d’un conveni bilateral, Ajuntament - CCM, el CCM gestiona la 
contractació centralitzada del servei per a tots els ajuntaments que el presten.  La 
contractació de l’entitat prestadora del Servei es duu terme mitjançant la realització un 
Procediment Negociat sense publicat. 
 
5. Prestació del servei 

Es contracten els serveis d’una entitat especialitzada i amb experiència en l’àmbit de la 
mobilitat internacional dels joves, tant en relació a les tasques d’assessorament i 
formació a joves i a professionals en aquest àmbit, com en la gestió i coordinació de 
projectes internacionals que fomentin la mobilitat dels joves.  
L’entitat contractada presta un servei de 30h/setmanals al conjunt d’ajuntaments 
implicats en el projecte per realitzar les accions adreçades a joves i professionals 
descrites anteriorment, així com tasques necessàries per a la coordinació i gestió del 
Servei. 
 

I. Assessorament presencial 
a)  Els horaris i municipis de les assessories es detallen a continuació: 

a.  Assessoria presencial a El Masnou (4h mensuals): Dilluns tarda de 16 a 20h 
(1r dilluns de cada mes). A Ca n’Humet. 

b.  Assessoria presencial a Malgrat de Mar (4h mensuals): Dijous tarda 16 a 20h 
(2n dijous de cada mes). Al Centre Cívic de Malgrat de Mar. 

c.  Assessoria presencial a Mataró (9h setmanals): dimarts i divendres tarda de 
17h a 20h i divendres al matí de 10 a 13h. Al Centre Cívic Cabot i Barba. 

d.  Assessoria presencial a Pineda de Mar (4h quinzenals): Dijous tarda2 (1r i 3r 
dilluns de cada mes). A Can Jalpí i al Centre Cívic de Poble Nou. 

e.  Assessoria presencial a Vilassar de Mar (4h setmanals): dimecres a la tarda 
de 16 a 20h. A Can Jorba. 

 
II. Suport i formació a joves, entitats i professionals. 

a)  Promoció d’opcions reals de mobilitat i suport als professionals, entitats i joves 
en la realització de projectes internacionals (intercanvis i iniciatives juvenils, 
candidatures per beques, enviament SVE, etc.).  

b)  Disseny i realització de tallers per a entitats i joves dels municipis participants. 
c)  Elaboració de materials (presentacions, fitxes, dossiers, candidatures, etc.) 

necessaris per a les formacions, els tallers i la participació en projectes. 
d)  Elaboració de materials i dinamització d’informació relacionada amb  la Mobilitat 

Internacional (notícies, ofertes de voluntariat, projectes, feina, beques, etc.). 
e)  Assessorament i formació als tècnics/ques dels ajuntaments. 
f)  Creació de materials diversos i accions a mida per als ajuntaments per tal 

d’acostar la mobilitat internacional als joves. 
 

III.  Realització de tasques de gestió interna, comunicació i difusió del servei i 
coordinació dels ajuntaments on es presta.3 

a)  Actualitzar i gestionar els espais de treball virtuals de coordinació del Servei 
(google drive). 

b)  Actualitzar i gestionar els espais i materials comuns de difusió del servei. 
c)  Atendre i fer el seguiment de les incidències que es puguin generar. 
d)  Fer el tractament i la gestió de la informació i documentació generada pel 

projecte (elaboració d’informes, enviament i tractament d’enquestes i valoracions, 
elaboració de documents d’ús comú, etc.) 

                                                
2 Pendent de tancar l’horari definitiu 
3 Algunes d’aquestes tasques es fan de forma conjunta/compartida entre l’entitat contractada i el Servei 
Comarcal de Joventut. Quan es requereix es demana la implicació i participació dels ajuntaments. 
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e)  Participar en les reunions de coordinació del servei i en els actes i accions de 
promoció i presentació del Servei. 

f)  Participar, si s’escau, en els espais de coordinació amb altres professionals de 
l’entitat contractada en l’àmbit de mobilitat internacional. 

g)  Altres que siguin necessàries per al bon funcionament del Servei. 
 
6. Lloc de prestació del Servei: 

El servei es presta prioritàriament en els espais de les assessories presencials que 
estan ubicades als municipis de: El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Pineda de Mar i 
Vilassar de Mar. Tanmateix, per a determinades accions, es pot valorar la possibilitat 
de que la resta de municipis puguin acollir-les en els seus espais i equipaments. 
 
Per a la realització de les tasques de gestió interna, comunicació i difusió del servei, i 
coordinació dels ajuntaments per part de l’assessora del Servei, s’ha procurat encabir 
una part d’aquestes hores en els espais dels municipis on es realitzen les assessories 
presencials per tal de rendibilitzar els desplaçaments, i dotar a l’assessora d’un espai 
de treball més estable.  
 
7.  Cost del Servei per ajuntament: 

El cost del servei de 30h/setmanals, pel període de gener a desembre de 2016, es fixa 
en un pressupost màxim de 29.000,00€ sense IVA (35.090,00€ amb el 21% d’IVA 
inclòs).  
Els ajuntaments participants assumeixen el 100% del cost total de la contractació de 
l’entitat, que s’ha distribuït d’acord amb els següents criteris: 
 

-   Els municipis que acullen les assessories presencials han assumit el 75% del cost 
total del servei. La distribució d’aquest 75%, entre els cinc municipis que tenen 
assessories presencials s’ha fet d’acord amb els % que es van pactar per als anys 
anteriors, tenint en compte, a més, una proporcionalitat en funció del nombre 
d’hores de l’assessoria presencial de què disposen: 

 

Assessoria % del cost 
assumit 

Import màxim per 
període 

El Masnou (4h/mensuals) 4,50%                 1.579,05    
Malgrat de Mar (4h/mensuals) 4,50%                 1.579,05    
Mataró (9h/ setmanals) 44,00%               15.439,60    
Pineda de Mar (4h quinzenals) 7,50%                 2.631,75    
Vilassar de Mar (4h/setmanals) 14,50%                 5.088,05    
 75,00%             26.317,50    

 
- Els municipis que deriven joves a les assessories presencials, els 18 restants, s’han 

distribuït el 25% del cost total de forma proporcional a la població del municipi, i 
assegurant l’aportació d’un import mínim per ajuntament com a quota de 
participació en el servei (250€/ajuntament). 

 

Municipi Població 
total4 

% 
població 

Quota de mínima de 
participació 

Quota 
variable 

Import 
màx. ajt. 

Alella 9.651 6,2%            250,00          265,30   515,30 

Arenys de Mar 15.307 9,8%            250,00          420,78   670,78 

Arenys de Munt 8.654 5,6%            250,00          237,89   487,89 

Cabrera de Mar 4.525 2,9%            250,00          124,39   374,39 

Cabrils 7.197 4,6%            250,00          197,84   447,84 

                                                
4 Xifra oficial de població per municipis del Maresme a 1 de gener de 2014. Font: Instituto Nacional de Estadística i 
elaboració Observatori de Desenvolupament Local del Maresme.    
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Calella 18.307 11,8%            250,00          503,25   753,25 

Canet de Mar 14.123 9,1%            250,00          388,23   638,23 

Òrrius 690 0,4%            250,00            18,97   268,97 

Palafolls 9.065 5,8%            250,00          249,19   499,19 

Premià de Dalt 10.311 6,6%            250,00          283,44   533,44 

Sant Andreu de Llavaneres 10.590 6,8%            250,00          291,11   541,11 

Sant Cebrià de Vallalta 3.328 2,1%            250,00            91,48   341,48 

Sant Iscle de Vallalta 1.304 0,8%            250,00            35,85   285,85 

Sant Pol de Mar 4.997 3,2%            250,00          137,36   387,36 

Sant Vicenç de Montalt 6.007 3,9%            250,00          165,13   415,13 

Teià 6.141 4,0%            250,00          168,81   418,81 

Tordera 16.345 10,5%            250,00          449,31   699,31 

Vilassar de Dalt 8.882 5,7%            250,00          244,16   494,16 

Maresme 155.424 100%    4.500,00       
4.272,50    8.772,50 

 
-   La facturació derivada de la contractació agregada es realitza, per part de l’empresa 

adjudicatària del servei, de forma segregada. Per tant, l’entitat contracta per a la 
prestació del servei factura, de forma directa, a cadascun dels ajuntaments l’import 
que li correspon assumir, com a titulars que són del servei i responsables del 
pagament, i en els terminis que recull es pactin a la formalització del contracte. 
 
El Consell Comarcal aporta l’equip tècnic del Servei Comarcal de Joventut, i, per la 
gestió de l’expedient de contractació i la coordinació del servei. 
 
8.  Termini d’execució del Servei 

La durada màxima prevista del contracte de prestació del servei serà de 24 mesos, 
amb pròrrogues incloses, iniciant-se al mes de gener de 2016 i finalitzant, el 31 de 
desembre de 2017. Tanmateix, durant el mes d’agost, d’ambdós anys, se suspendran 
les activitats. 
9.  Interlocució entre l’empresa contractada, el Consell Comarcal del Maresme i els 

ajuntaments que ofereixen el servei 
L’empresa adjudicatària, a més dels professionals destinats a prestació directa del 
servei, designarà  un tècnic/a com a gestor-coordinador d’aquest servei davant dels 
ajuntaments i del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme que 
assistirà a les reunions periòdiques a què se’l convoqui. 
El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme serà l’interlocutor 
vàlid per a la gestió de la contractació d’aquest servei per a l’empresa adjudicatària, 
així com per als ajuntaments que ofereixen el servei. 
 
10.  Espais de coordinació i seguiment del Servei 

Es valora la necessitat de disposar dels següents espais de coordinació diferenciats: 
→  Coordinació SCJ i ajuntaments: Hi participa l’equip tècnic del SCJ i els referents 

tècnics dels ajuntaments implicats en el projecte, i, quan es requereix, 
professionals de l’entitat adjudicatària del servei. Serveixen per plantejar propostes 
de millora, noves necessitats detectades, resoldre dubtes i incidències sobre el 
funcionament del servei, acordar la planificació de les activitats i els criteris de 
treball, informar sobre l’evolució i funcionament del projecte, reconduir algunes 
accions o plantejaments de treball, etc. 

→  Coordinació entre el SCJ i l’entitat prestadora del servei: per concretar els aspectes 
més generals de la prestació del servei i fer el seguiment la relació contractual, així 
com valorar i acordar possibles millores en algunes de les actuacions i a nivell de 
relació amb els ajuntaments participants. 
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→  Coordinació entre el SCJ i el/la assessor/a del servei: per dissenyar i planificar les 
activitats del dia a dia, valorar i resoldre les incidències i problemàtiques que es van 
generant i les propostes i suggeriments plantejades pels ajuntaments, explorar 
diferents vies de treball per donar una major cobertura del servei a diferents perfils 
de joves, reconduir activitats ja programades, etc. 

 
Per poder fer el seguiment del servei, a part de les reunions de coordinació que es 
programin amb tots els implicats, l’empresa contractada haurà de lliurar, dintre dels 
terminis fixats, els informes de valoració del servei que s’estableixin contractualment. 
 
El contingut dels informes haurà de recollir el detall de les actuacions realitzades en els 
tres grans àmbits del servei: les assessories presencials; suport i formació a joves, 
entitats i professionals; i, gestió, comunicació, difusió i coordinació del servei. En tots 
els casos caldrà detallar els continguts desenvolupats, el nombre d’usuaris atesos 
especificant el seu perfil i el municipi de procedència, i la valoració del servei que fan 
els propis usuaris.  
 
El Consell Comarcal del Maresme podrà especificar, d’acord amb les necessitats 
informatives dels ajuntaments i per fer un correcte seguiment del servei, la 
incorporació en aquests informes, d’apartats específics que facilitin el seguiment i la 
valoració de la prestació del servei. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 23 de novembre 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 Regidoria delegada de Festes, 
Joventut i Entitats, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Delegar i transferir, en els termes de l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificar per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en el Consell 
Comarcal del Maresme la competència per a la compra agregada del servei 
d’assessorament en mobilitat internacional per a joves. 
 
SEGON.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a signar amb el Consell 
Comarcal del Maresme per a la compra agregada del servei d’assessorament en 
mobilitat internacional per a joves. 
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’existència de consignació 
suficient en el pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2016. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes, fent constar que la 
delegació s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils 
comptats des de la notificació de l’acord el Ple del Consell Comarcal del Maresme no 
ha fet manifestació expressa davant l’Ajuntament de Canet de Mar en el sentit que 
no accepta la delegació (art. 114.1 ROF). 
 
SISÈ.- Publicar aquesta delegació de competències en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
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La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes, Joventut i 
Entitats, explica que des del juny del 2013, l’Ajuntament participa en aquest 
projecte, juntament amb 23 ajuntaments més del Maresme. Consideren que és un 
projecte força interessant i cada dos anys el conveni s’ha de renovar. Creu que per 
la quantitat que ha de pagar l’Ajuntament és interessant de tornar-s’hi a adherir. 
 
En aquest moment, el senyor Àngel López Solà s’incorpora a la sessió del Ple. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup està d’acord amb aquesta renovació i més quan es tracta de donar suport 
als joves, que prou dificultats tenen per tirar endavant. Ara bé, com que és una 
renovació i ja es porta un parell d’anys donant aquest servei, demana si els poden 
fer arribar una memòria amb les dades d’aquests anys durant els quals s’ha prestat 
aquest servei. 
 
La senyora alcaldessa comenta que li faran arribar tan aviat com sigui possible. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, també 
demana aquesta memòria per veure quanta gent està fent servir aquest servei. 
Explica que en el conveni es diferencia entre els ajuntaments que tenen assessoria 
presencial, els quals paguen una mica més. Pregunta quins són els serveis que rep 
l’Ajuntament de Canet de Mar, més que res perquè la gent sàpiga com funciona. 
 
La senyora Revoltós explica que tot passa pel tècnic municipal de Joventut i el 
Consell Comarcal s’encarrega de la tramitació. Evidentment, les persones 
interessades poden anar directament al Consell Comarcal. Ara bé, si aquest servei 
tingués molt demanda a Canet de Mar, es podria aconseguir que vingués algun 
tècnic del Consell Comarcal a donar aquest servei de manera presencial al poble. 
Així, doncs, aclareix que hi ha dades que no tenen, perquè hi ha persones que van 
directament al Consell Comarcal del Maresme. De tota manera, els donaran tota la 
informació que sigui possible sobre el funcionament del servei. 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar l’any 2003 el Reglament orgànic 
municipal (en endavant, ROM) que es va publicar íntegrament, per a la seva 
aprovació definitiva al BOP número 237 de 3 d’octubre de 2003. 
 
Atès que d’aleshores ençà l’Administració en general, i la local en particular, ha 
canviat el seu funcionament per complir amb l’exigència ciutadana de ser eficients, 
eficaços i completament transparents en el compliment de les seves funcions, 
activitats i serveis. 
 
Així, doncs, amb aquest esperit de transparència en la informació i el bon govern, 
la Generalitat de Catalunya aprovà la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, per vetllar que aquests 
principis es compleixin per totes les administracions amb rigorositat. 
 
Atès que el ROM, en el seu article 18 estableix el següent: 
 

Article 18. Actes i reproduccions.- 1. De cada sessió s’estendrà acta pel secretari 
en què es recollirà una relació succinta de les opinions emeses. Quan algun corporatiu 
desitgi que la seva exposició consti en acta amb l’extensió i la precisió que consideri 
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d’interès, la podrà efectuar per escrit i la llegirà, i en lliurarà copia al secretari, amb 
l’objecte que sigui incorporada a l’acta de la sessió. 

 
2. Les sessions del ple seran íntegrament enregistrades en cintes de reproducció 
fonètica i visual, les quals es conservaran a la seu de l’Ajuntament sota la custòdia de 
Secretaria i durant un any. Aquestes cintes podran ser oïdes o visualitzades en la part 
que correspongui per qualsevol corporatiu, si ho demana a la Secretaria i sense que 
puguin sortir de les dependències municipals ni efectuar-se'n reproduccions ni còpies, 
si no és per requeriment judicial. 
 

Atès que la voluntat d’aquest consistori és posar a l’abast de tothom que vulgui la 
visualització d’aquestes sessions plenàries amb la incorporació d’aquests 
enregistraments al web municipal, per complir amb la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Atès que aquest article entra en contradicció amb aquest nou esperit marcat per la 
Llei 19/2014, en ser tan restrictiu a l’hora d’accedir a aquests enregistraments tant 
de vídeo com d’àudio, d’unes sessions plenàries públiques i, per tant, cal modificar-
lo en el sentit que es transcriu a continuació: 
 

Article 18. Actes i reproduccions.- 1. De cada sessió s’estendrà acta pel secretari 
en què es recollirà una relació succinta de les opinions emeses. Quan algun corporatiu 
desitgi que la seva exposició consti en acta amb l’extensió i la precisió que consideri 
d’interès, la podrà efectuar per escrit i la llegirà, i en lliurarà copia al secretari, amb 
l’objecte que sigui incorporada a l’acta de la sessió. 

 
2. Les sessions del ple seran íntegrament enregistrades en cintes de reproducció 
fonètica i visual, les quals es conservaran a la seu de l’Ajuntament sota la custòdia de 
Secretaria i durant un any. L’Ajuntament podrà fer difusió d’aquests enregistraments a 
través del web municipal, d’acord amb els principis de transparència, publicitat i accés 
a la informació. 
 
3. Els mitjans de comunicació externs a l’Ajuntament que s’acreditin com a tals, 
podran enregistrar les sessions del Ple amb la prèvia comunicació a l’Alcaldia a efectes 
de facilitar-los una ubicació adequada perquè puguin desenvolupar les seves funcions. 
 

Vist l’informe emès per la Secretaria municipal, en data 17 de novembre, que es 
transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 18/2015 de la Secretaria General sobre l’aprovació de la 
modificació del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, vista la modificació 
de l’article 18 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar (en 
endavant ROM), de conformitat amb el que disposa l’article 179 del TRLMC, emet el 
següent 
 
Informe 
 
La modificació de l’article 18 del ROM s’haurà de tramitar conforme al procediment 
establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL): 
 
a) Aprovació inicial pel ple de la corporació 
b) Informació pública amb audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies, 

per a la presentació de reclamacions i suggeriments 
c) Resolució de reclamacions i suggeriments presentats dins de termini i aprovació 

definitiva pel ple 
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En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovada definitivament la 
modificació, caldrà que es publiqui íntegrament i que se’n remeti còpia a 
l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat autònoma. La remissió s’ha de fer 
prèviament a la publicació i s’ha de deixar transcórrer el termini de 15 dies hàbils a 
què es refereix l’article 65.2 de la LBRL. Si en aquest termini no es formula cap 
requeriment, la publicació ulterior es farà en el BOP, amb el benentès que el 
Reglament no entra en vigor fins que no s’hagi publicat l’esmentat anunci conforme 
estableix l’article 70.2 de la LBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local i hagi transcorregut l’al·ludit 
termini de 15 dies (65.2 LBRL). 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 23 de novembre de 2015, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
aquesta proposta. 
 
Per tot això, 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.- Aprovar inicialment la modificació puntual del ROM de l’Ajuntament de 
Canet de Mar que afecta l’article 18 amb el redactat següent: 
 

Article 18. Actes i reproduccions.- 1. De cada sessió s’estendrà acta pel secretari 
en què es recollirà una relació succinta de les opinions emeses. Quan algun corporatiu 
desitgi que la seva exposició consti en acta amb l’extensió i la precisió que consideri 
d’interès, la podrà efectuar per escrit i la llegirà, i en lliurarà copia al secretari, amb 
l’objecte que sigui incorporada a l’acta de la sessió. 

 
2. Les sessions del ple seran íntegrament enregistrades en cintes de reproducció 
fonètica i visual, les quals es conservaran a la seu de l’Ajuntament sota la custòdia de 
Secretaria i durant un any. L’Ajuntament podrà fer difusió d’aquests enregistraments a 
través del web municipal, d’acord amb els principis de transparència, publicitat i accés 
a la informació. 
 
3. Els mitjans de comunicació externs a l’Ajuntament que s’acreditin com a tals, 
podran enregistrar les sessions del Ple amb la prèvia comunicació a l’Alcaldia a efectes 
de facilitar-los una ubicació adequada perquè puguin desenvolupar les seves funcions. 
 

SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a informació pública i 
audiència als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el 
Punt Avui, el tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut 
el qual sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada 
definitivament sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació al BOP. 
 
TERCER.- Aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà íntegrament en el 
BOP i entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci 
en el tauler de la corporació i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al BOP en el 
qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que aquesta és 
una modificació puntual del Reglament orgànic municipal, amb un intent de millorar 
la transparència. Alguna vegada s’havia produït algun problema respecte dels 
enregistraments de les sessions dels plens municipals i per això ara incideixen en 
aquest aspecte en concret. La seva intenció és iniciar la tramitació de modificació 
del ROM sencer. Intentaran, conjuntament amb tots els grups i la ciutadania en la 
mesura del possible, modificar aquest Reglament perquè els plens municipals siguin 
més actius i tothom hi tingui cabuda. En aquest moment hi havia aquesta 
incidència concreta per resoldre sobre els enregistraments de les sessions i és que 
l’Ajuntament enregistrarà les sessions i les podrà penjar al web municipal i, per 
tant, tothom tindrà accés a aquesta informació. A més a més, els mitjans de 
comunicació que les vulguin enregistrar també ho podran fer amb la prèvia 
comunicació a Alcaldia. Senzillament es tracta d’una modificació que permet que 
l’Ajuntament de Canet de Mar es pugui comportar com qualsevol altra administració 
pública. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que a 
la legislatura passada ja van començar a parlar que calia una revisió consensuada 
entre tots els grups municipals per actualitzar el ROM i per fer-ho també es va 
parlar de constituir un grup de treball. Ara el senyor Llovet ha explicat que la idea 
és fer una revisió més extensa del text. La llàstima, un cop més, és que portin 
aquest punt també a aprovació sense haver-lo parlat abans. Com a mínim es podria 
haver creat aquest grup de treball i començar aquest procés. Amb aquesta 
modificació, entenen que calia sobretot canviar això, ja que ja hi ha hagut 
problemes en aquest sentit. Estan d’acord amb la modificació i esperen que ben 
aviat puguin parlar per fer una revisió més completa. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que hi votaran a favor perquè entenen que és necessària i 
que és una millora que s’ha d’aplicar tan aviat com sigui possible. El que els satisfà 
de debò, però, és sentir que tenen la intenció de renovar tot el Reglament i 
actualitzar-lo, la qual cosa no serà fàcil. En aquest sentit, tal i com diu la senyora 
Tamayo, llàstima les presses d’aquesta modificació, però esperen que ben aviat els 
avisin per començar a revisar tot el text. A l’última legislatura tenien la intenció de 
fer-ho, però no van ser capaços de posar-s’hi. A veure si durant aquesta legislatura 
es pot dur a terme perquè és evident que és un text que està molt desfasat. 
 
ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
La senyora alcaldessa explica que abans de passar al debat de les diferents 
mocions que s’han presentat per aquest Ple i que consten a l’ordre del dia, és 
intenció del govern introduir a la sessió un assumpte per via d’urgència i demana al 
senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta que 
justifiqui la urgència d’aquest punt. 
 
El senyor Gregori explica que aquest punt havia d’entrar a l’ordre del dia del Ple, 
però per problemes informàtics amb un programa de la Diputació, el mateix 
programa que va impedir que la documentació del pressupost no es pogués 
distribuir el dia que tocava, no s’hi va poder introduir. S’ha de tenir en compte que 
després de l’aprovació d’aquesta modificació hi ha un període d’exposició pública de 
quinze dies i, per tant, s’ha d’aprofitar aquest Ple per aprovar-la i poder-la tirar 
endavant. 
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Després de la justificació de la urgència feta pel senyor Gregori, aquesta queda 
aprovada per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i 
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel 
López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet 
Rovira i Raquel Serra Lerga, sis vots en contra dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, 
Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Toni Romero Carbonell, Cristina 
Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata, i una abstenció de la regidora Agnès Cortés 
Mas.  
 
6.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
46/2015 
 
Donat l’Ajuntament preveu realitzar abans de finalitzar l’exercici una sèrie de 
despeses de les que en el vigent Pressupost municipal de l’exercici 2015 no existeix 
previsió pressupostària suficient per a poder-les atendre adequadament. 
 
Donat que en virtut de la nota informativa sobre tutela financera del ens locals en 
matèria d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, pot destinar-se el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, al sanejament de 
les obligacions pendents d’aplicar en el pressupost. 
 
De conformitat al que disposa l’article 177 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 46/2015, de crèdit extraordinari, 
corresponent al pressupost de l’any 2015, que s’haurà de finançar amb romanent 
líquid de tresoreria. 
 
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 177 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Considerant l’informe emès per l’interventor municipal en data 25 de novembre de 
2015 que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 46/2015, 
amb destinació a donar cobertura pressupostaria a determinades despeses, que es 
finançarà mitjançant baixes d’altres partides i romanent líquid de tresoreria, i 
presentada per l’alcaldia la proposta de modificació acompanyada de la memòria 
justificativa, el funcionari que subscriu, en compliment del que disposen els articles 
177.2 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 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, s’emet el present informe:  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els crèdits extraordinaris son aquelles modificacions del Pressupost de despeses 
mitjançant les quals s’assigna un crèdit per la realització de una despesa específica i 
determinada que no poden retardar-se fins a l’exercici següent, i pels quals no existeix 
crèdit pressupostari.  
 
Els suplements de crèdit son aquelles modificacions del Pressupost de despeses 
mitjançant les quals s’assigna crèdit per la realització de un gasto específic i 
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determinat que no pot retardar-se fins a l’exercici posterior, essent el crèdit previst 
actualment con a insuficient i no susceptible d’ampliació.  
 
Aquesta modalitat de modificació pressupostaria es troba recollida en l’article 177 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 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
La nota informativa sobre tutela financera del ens locals en matèria d’estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix que el destí del romanent de 
tresoreria per a despeses generals de signe positiu, pot ser el del sanejament de les 
obligacions pendents d’aplicar en el pressupost. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS 
 
2.1. La modificació proposada presenta el següent detall: 
 
Altes:

Partida Descripció Import
11 92000 22000 MATERIAL D'OFICINA 5.080,80 €
11 92000 22110 MATERIAL HIGIÈNIC 2.500,00 €
11 92000 22401 ASSEGURANÇA VIDA 3.166,76 €
11 92000 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 2.750,00 €
11 92000 22604 JURIDICS CONTENCIOSOS 8.607,60 €
11 92000 27001 IMPREVISTOS (CONSTRUCCIONS SOLIUS) 53.000,00 €
13 13000 22104 VESTUARI POLICIA 204,77 €
21 15320 20300 LLOGUER MAQUINARIA 12,55 €
21 15321 21000 MATERIAL OBRES VARIES 24.071,62 €
21 16000 21000 CLAVEGUERAM 5.706,00 €
30 43200 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. JOCS DE TRONS 1.896,96 €
31 33700 22701 SEGURETAT.PAUS 394,08 €
33 49100 41000 A ORGANISME AUTONOMS RÀDIO CANET 17.202,65 €
40 23100 49001 CONSELL DE COOPERACIÓ GEA XXI 4.500,00 €
42 16400 21200 REP. MANTEN. I CONSERVACIÓ CEMENTIRI 2.420,00 €
43 13000 21201 EDIFICIS POLICIA LOCAL 177,27 €
43 13000 22601 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES 800,00 €
43 13300 21400 MATERIAL DE TRANSPORT 573,16 €
51 32600 21300 MANT. ASCENSOR ESCOLA DE MÚSICA 1.197,90 €
52 34200 21201 MATERIAL INSTAL. ESPORTIVES 986,91 €
10 91200 48000 SUBVENCIÓ AVV. MARESMES 1.300,00 €
33 49100 21200 EDIFICI RÀDIO CANET 2.975,00 €
33 49100 62500 ARMARI VENTILAT ORDINADORS RÀDIO CANET 949,85 €
33 49100 62601 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ RÀDIO CANET 592,90 €
10 91200 48001 SUBVENCIÓ AMICS DE CADILLAC 1.500,00 €
52 34200 48901 SUBVENCIÓ MARTA ALSO 1.500,00 €

Total Altes 144.066,78 €  
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Finançament:

Partida Descripció Import
Despeses:

11 01100 31000 INTERESSOS PRESTECS DE L'INTERIOR 50.000,00 €
11 01100 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 5.000,00 €
11 92001 64100 LLICÈNCIA SERVIDORS VIRTUALS 8.500,00 €
12 23100 48000 SUBVENCIONS IBI 6.000,00 €
13 92000 22706 PLANS D'EMERGENCIES 3.000,00 €
21 15320 21400 MATERIAL DE TRANSPORT 7.500,00 €
21 15320 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 7.500,00 €
22 16210 48900 SUBVENCIONS ESCOMBRARIES 10.000,00 €
31 33001 63200 CANALITZACIÓ D'AIGUA 2.000,00 €
40 23100 22792 EDUCADORA SOCIAL 19.784,00 €
43 13000 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 800,00 €
51 32301 22103 CARBURANT CEIP MISERICORDIA 762,38 €
33 49100 62200 RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS RÀDIO CANET 4.517,75 €
52 34200 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.500,00 €

Ingressos:
12 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 17.202,65 €

Total Finançament 144.066,78 €  
 
2.2. La despesa, correspon a determinades despeses del propi exercici, i a part de 
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
2.3. Es tracta de una despesa específica i determinada, com exigeix la legislació 
aplicable.  
 
2.4. Que no existeix en l’estat de despeses del Pressupost vigent, crèdit destinat a 
aquesta finalitat específica en el nivell establert per la vinculació jurídica.  
 
Essent insuficient el saldo del crèdit no compromès en la partida del Pressupost de 
despeses al qual cal imputar-se la despesa proposada, en el nivell de vinculació 
jurídica, i no pot ésser objecte d’ampliació.  
 
2.5. Els recursos financer que es preveu utilitzar per la modificació pressupostaria són 
baixes d’altres partides, i d’acord amb el que estableix la nota informativa sobre tutela 
financera del ens locals en matèria d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, part del romanent de tresoreria per a despeses generals.  
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Segons disposen els articles 177.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 38 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, 
reclamacions, publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos als 
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, necessitant majoria simple, 
excepte en el cas de que el recurs financer sigui una operació de crèdit per a despeses 
d’inversió, segons autoritza l’article 36.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i el 
seu import excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del Pressupost de l’Ajuntament, en 
que serà necessari que l’acord del ple s’adopti per majoria absoluta. (Arts. 47.3,g, 
22.2,ll, i 33.2.k) de la LRBRL, i art. 52.1 i 53 del RDL 02/2005.TRLHL)  
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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 BCN. La remissió es realitzarà simultàniament a 
la tramesa al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 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 extraordinari número 46/2015, amb càrrec a 
baixes d’altres partides i romanent líquid de tresoreria es conforme a la legislació 
aplicable.” 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, 
Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther 
Agulló Renau, Quirze Planet Rovira i Raquel Serra Lerga, sis vots en contra dels 
regidor Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, 
Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i una abstenció 
de la regidora Agnès Cortés Mas: 
 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de crèdit extraordinari número 46/2015 a 
finançar-se mitjançant baixes d’altres partides i el romanent de tresoreria per a 
despeses generals, segons el quadre següent: 
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Altes:

Partida Descripció Import
11 92000 22000 MATERIAL D'OFICINA 5.080,80 €
11 92000 22110 MATERIAL HIGIÈNIC 2.500,00 €
11 92000 22401 ASSEGURANÇA VIDA 3.166,76 €
11 92000 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 2.750,00 €
11 92000 22604 JURIDICS CONTENCIOSOS 8.607,60 €
11 92000 27001 IMPREVISTOS (CONSTRUCCIONS SOLIUS) 53.000,00 €
13 13000 22104 VESTUARI POLICIA 204,77 €
21 15320 20300 LLOGUER MAQUINARIA 12,55 €
21 15321 21000 MATERIAL OBRES VARIES 24.071,62 €
21 16000 21000 CLAVEGUERAM 5.706,00 €
30 43200 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. JOCS DE TRONS 1.896,96 €
31 33700 22701 SEGURETAT.PAUS 394,08 €
33 49100 41000 A ORGANISME AUTONOMS RÀDIO CANET 17.202,65 €
40 23100 49001 CONSELL DE COOPERACIÓ GEA XXI 4.500,00 €
42 16400 21200 REP. MANTEN. I CONSERVACIÓ CEMENTIRI 2.420,00 €
43 13000 21201 EDIFICIS POLICIA LOCAL 177,27 €
43 13000 22601 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES 800,00 €
43 13300 21400 MATERIAL DE TRANSPORT 573,16 €
51 32600 21300 MANT. ASCENSOR ESCOLA DE MÚSICA 1.197,90 €
52 34200 21201 MATERIAL INSTAL. ESPORTIVES 986,91 €
10 91200 48000 SUBVENCIÓ AVV. MARESMES 1.300,00 €
33 49100 21200 EDIFICI RÀDIO CANET 2.975,00 €
33 49100 62500 ARMARI VENTILAT ORDINADORS RÀDIO CANET 949,85 €
33 49100 62601 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ RÀDIO CANET 592,90 €
10 91200 48001 SUBVENCIÓ AMICS DE CADILLAC 1.500,00 €
52 34200 48901 SUBVENCIÓ MARTA ALSO 1.500,00 €

Total Altes 144.066,78 €  
 
Finançament:

Partida Descripció Import
Despeses:

11 01100 31000 INTERESSOS PRESTECS DE L'INTERIOR 50.000,00 €
11 01100 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 5.000,00 €
11 92001 64100 LLICÈNCIA SERVIDORS VIRTUALS 8.500,00 €
12 23100 48000 SUBVENCIONS IBI 6.000,00 €
13 92000 22706 PLANS D'EMERGENCIES 3.000,00 €
21 15320 21400 MATERIAL DE TRANSPORT 7.500,00 €
21 15320 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 7.500,00 €
22 16210 48900 SUBVENCIONS ESCOMBRARIES 10.000,00 €
31 33001 63200 CANALITZACIÓ D'AIGUA 2.000,00 €
40 23100 22792 EDUCADORA SOCIAL 19.784,00 €
43 13000 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 800,00 €
51 32301 22103 CARBURANT CEIP MISERICORDIA 762,38 €
33 49100 62200 RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS RÀDIO CANET 4.517,75 €
52 34200 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.500,00 €

Ingressos:
12 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 17.202,65 €

Total Finançament 144.066,78 €  
 
SEGON.- Que l’expedient de modificació de crèdits núm. 46/2015 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 177.2 en relació amb l’article 169.1 del 
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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 38.2 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.- Introduir en la comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar, els 
ajustaments derivats de l’esmentat expedient, una vegada el mateix sigui ferm, 
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 € 15.991,54 € 2.755.467,54 €
4 Transferències corrents 3.467.024,00 € 682.349,36 € 4.149.373,36 €
5 Ingressos Patrimonials 98.300,00 € 98.300,00 €
7 Transferència Capital 0,00 € 340.079,62 € 340.079,62 €
8 Actius Financers 0,00 € 597.956,21 € 17.202,65 € 615.158,86 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.535.164,00 € 1.636.376,73 € 17.202,65 € 0,00 € 14.188.743,38 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.988.210,00 € 170.251,43 € 5.158.461,43 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.451.880,00 € 146.131,80 € 116.521,38 € 40.846,38 € 4.673.686,80 €
3 Despeses f inanceres 286.400,00 € 55.000,00 € 231.400,00 €
4 Transferències corrents 386.072,00 € 201.332,90 € 26.002,65 € 16.000,00 € 597.407,55 €
6 Inversions Reals 778.866,00 € 1.118.660,60 € 1.542,75 € 15.017,75 € 1.884.051,60 €
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 € 1.636.376,73 € 144.066,78 € 126.864,13 € 14.043.507,38 €
Diferència 145.236,00 € 145.236,00 €

Modificació 46/2015

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que és habitual, abans d’acabar l’exercici econòmic, la revisió de l’estat d’execució 
del pressupost i la realització de la previsió del tancament amb la finalitat d’ajustar 
les diferents partides que el formen i, d’aquesta manera, detectar les desviacions 
que es puguin produir. S’ha de tenir en compte que el pressupost és una eina de 
control, però que no ha de limitar quant a la disponibilitat de les partides ni la 
realització de la despesa i, a més a més, s’ha de tenir en compte que dins de la 
realitat de la gestió municipal de vegades es produeixen despeses, així com també 
ingressos, que en un principi tenien una previsió difícil o incerta. La modificació que 
es porta a aprovació de manera urgent es compon d’una sèrie de partides que 
necessiten una aportació addicional i d’altres que es poden reduir perquè no s’han 
esgotat. Tot i que els regidors disposen del detall de la modificació, vol incidir en 
una despesa en concret que en el llistat s’anomena Imprevistos Construccions 
Solius i que és la que realment motiva la urgència de la modificació. Aquesta 
despesa és deguda a la part que correspon pagar a l’Ajuntament com a 
indemnització de l’accident laboral sofert per un treballador a les obres de l’Odèon, 
en compliment d’una sentència judicial. Posteriorment, l’Ajuntament haurà de 
reclamar aquests diners a l’empresa responsable del Pla de seguretat i salut. Les 
altres despeses entren dins del funcionament normal de l’Ajuntament. 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
està d’acord amb el senyor Gregori que les modificacions de crèdit són normals en 
el funcionament d’una administració. No entrarà en si està d’acord o no amb 
algunes partides, sinó que un altre cop són les formes les que fallen, aquesta 
manera de portar les coses. Demana que expliqui una partida que fa referència a 
unes subvencions a entitats i pregunta si aquestes entitats estan fora de la 
convocatòria anual de les subvencions a entitats municipals que fa l’Ajuntament. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
és una mica sorprenent que es presenti un altre punt per urgència. Potser hauria 
estat millor fer un altre Ple d’aquí a quinze dies i així no s’hauria hagut de córrer 
tant i hauria estat més còmode per a tothom. Evidentment, la informació els ha 
arribat tard. Explica que les modificacions són normals, sobretot a final d’any per 
acabar de reajustar les partides, però hi ha coses en aquesta modificació que els 
han sobtat a les altes però, sobretot, a les baixes. S’ha parlat d’algunes 
subvencions que entenen que haurien d’estar justificades d’una altra manera, o 
almenys donar la informació a l’oposició de per què aquestes subvencions s’han 
atorgat d’aquesta manera. El que més els sobta, però, és que de les subvencions 
de l’IBI, es donen de baixa 6.000 euros, és a dir, dels diners que l’Ajuntament ha 
destinat a les persones que tenen problemes per pagar l’IBI, es redueixen 6.000 
euros. També es treuen 10.000 euros de la partida de subvencions per a 
escombraries i no entenen que no s’ajudi a més persones amb aquests diners. 
S’està parlant de temes que són molt sensibles i s’està aprovant per urgència. Els 
sobta que grups municipals com ERC, que quan ha estat a l’oposició ha defensat 
temes com aquest d’una manera molt vehement, ara donin de baixa partides 
d’aquest tipus, de caire social. Entenen l’imprevist que suposa la indemnització a 
Construccions Solius, perquè és evident que s’ha de complir una sentència judicial, 
però amb algunes altres modificacions, tal com ha explicat, no hi estan d’acord. Per 
aquest motiu no donaran suport a aquesta modificació de crèdit. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que en la línia del que han dit els companys de l’oposició que 
acaben de parlar, entenen les modificacions de crèdit per qüestions d’imprevisió, o 
de necessitats canviants i que sigui per final d’any també és entendible, però les 
presses i les corredisses s’estan convertint en marca de la casa. El tripartit de la 
Generalitat se’l va comparar amb el Dragoncan, però el govern actual de 
l’Ajuntament sembla l’Estampida. Explica que el seu grup va demanar que els 
pressupostos per a l’any 2016 es passessin per d’aquí a quinze dies amb un Ple 
extraordinari i un altre punt, el de les assignacions, sí que decideixen passar-lo en 
aquest Ple extraordinari d’aquí a quinze dies. Aleshores, no entén per què no es 
podia fer l’assumpte de les assignacions, el del pressupost i aquesta modificació en 
el mateix ple extraordinari d’aquí a quinze dies. D’aquesta manera, la feina sortiria 
ben feta i tranquil·lament. Fins ara havien aprovat totes les modificacions que 
havien presentat, però així no es pot treballar i, per tant, hi votaran en contra. 
 
El senyor Gregori explica que li sobta que el senyor Romero, havent estat a govern 
no conegui el funcionament de les subvencions. Gairebé estan tancant l’any, la 
convocatòria per a les subvencions de l’IBI es va fer al mes de maig i totes les 
sol·licituds que complien els requisits per poder gaudir d’aquestes subvencions 
pujaven un total de 14.000 euros. 
 
El senyor Romero explica que si queda un romanent de 6.000 euros destinat a 
subvencions per a l’IBI, podrien haver ampliat el cercle i haver ajudat més gent. 
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El senyor Gregori explica que no hi havia més sol·licituds que complissin els 
requisits. 
 
El senyor Romero explica que precisament es refereix a això, potser hi havia gent 
que no complia aquests requisits però que se l’hauria pogut ajudar igualment, si 
s’haguessin ampliat aquests requisits. 
 
El senyor Gregori explica que si no van complir els requisits és perquè no es 
trobaven en una situació econòmica desfavorida i, per tant, abans de perdre 
aquests diners han decidit dedicar-los a altres coses. Sembla que el senyor Romero 
proposa que es donin a persones que no els necessiten realment. 
 
El senyor Romero considera que s’hi podria haver trobat alguna solució. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que, 
pel que fa a les subvencions a escombraries, aquest any 2015 es va preveure una 
partida per a aquestes subvencions. El Reglament per poder atorgar aquestes 
subvencions no s’ha fet i per tant s’ha retirat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que com 
que les subvencions de l’IBI és un tema delicat, cal matisar algunes coses. L’any 
2014, les condicions que va posar l’equip de govern limitaven aquestes subvencions 
a un tipus d’habitatge i era un sistema bastant restringit que va deixar molta gent 
fora. Ha arribat el mes de novembre i queda aquest rastre dins de la partida. Ara ja 
no es pot fer res més perquè ja s’ha fet tot el recorregut necessari i, per tant, 
decideixen aprofitar aquests diners per fer altres coses. Per al 2016 intentaran que 
el límit de renda per entrar dins d’aquestes subvencions sigui prou ampli per poder 
gastar la totalitat de la partida per al que és, subvencionar el pagament de l’IBI. No 
entén per què el senyor Romero es queixa que no s’hagi gastat tota la partida, 
quan ell era al govern quan es van fer les bases per poder atorgar les subvencions. 
 
La senyora alcaldessa, després de la votació d’aquest últim punt explica que en 
l’ordre del dia consten dues mocions que parlen totes dues del dia internacional 
contra la violència de gènere i que s’han unificat en un únic punt que presenten tots 
els grup municipals que conformen el Ple. 
 
7.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, 
CANETENCS INDEPENDENTS, PP, SOM CANET, PSC I LA CUP AMB MOTIU 
DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
En els darrers mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors, 
commocionant tota la societat per aquest repunt d'assassinats masclistes que han 
fet de l'estiu de 2015 un període tràgic, registrant el nombre més gran 
d'assassinats des de 2010: aquest juliol van ser assassinades a tot l’Estat 7 dones, 
1 d’elles a Catalunya, a l’agost 5 dones, 2 d’elles a Catalunya. I hem de sumar 7 
dones més, 2 al setembre i 5 a l’octubre. Per desgràcia, no són dades aïllades: al 
2014 van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles 54 dones a 
l’Estat Espanyol, 12 d’elles a Catalunya. Aquest 2015 ja són 48 dones víctimes 
mortals de la violència masclista a l’Estat, 6 a Catalunya. Des del 2003, any on van 
començar a recopilar-se dades oficials, al voltant de 700 dones han estat 
assassinades a l’Estat per violència de gènere.  
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Davant la xacra de la violència masclista a la nostra societat, que lluny de reduir-
se, any rere any persisteix, tenim l’obligació de desplegar tots els mecanismes al 
nostre abast per combatre-la i garantir d’aquesta manera el dret fonamental a una 
vida lliure de violència per a les dones que la pateixen així com per a les persones 
del seu entorn immediat, fills i filles, que també en viuen les conseqüències. 
Considerem que davant aquesta xacra social totes les persones, entitats, actors 
socials i judicials i especialment les institucions públiques, estem citades a 
contribuir per totes les vies possibles a la prevenció d’aquesta violència, i a la 
atenció i recuperació de les persones que la pateixen. 
 
La violència de gènere no és un problema que afecti l'àmbit privat, ans el contrari: 
es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra 
societat, desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals de la societat. 
Es tracta d'una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser 
considerades pels seus agressors possessions pròpies sense els drets mínims 
d’igualtat, llibertat, respecte i capacitat de decisió. 
 
Per totes aquestes raons, de conformitat amb els grups municipals d’ERC, SOM 
CANET, PSC, CIU, CANETENCS INDEPENDENTS, PP I LA CUP s’acorda per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de 
dret del Ple municipal la moció següent, en la qual insta a la Generalitat a fer una 
aposta clara per fomentar el pacte d’Estat entre totes les forces polítiques i que 
defensi la Tolerància Zero envers la violència contra les dones. Per fer-ho possible, 
demanen: 
 
PRIMER.- Fer un reconeixement explícit amb aquesta moció, al paper històric del 
moviment feminista en la lluita contra la eradicació de les violències masclistes, així 
com un reconeixement a les experiències de les pròpies dones que han passat per 
situacions de violència en tant que agents actives pel que fa a la recuperació de la 
situació. 
 
SEGON.- Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i 
enfortint la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles 
menors. 
 
TERCER.- Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència masclista en 
tots els centres i etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar i amb la 
comunitat del lleure educatiu, i amb tots els actors socials de la ciutat. 
 
QUART.- Promoure la participació de la societat civil, en particular les 
organitzacions de dones en la resolució d’aquest problema i afavorir les iniciatives 
de lluita i compromís per una vida lliure de violència masclista. 
 
CINQUÈ.- Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció 
de la Violència de Gènere. 
 
SISÈ.- Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere. 
 
SETÈ.- Desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones assolint 
el compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer 
front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el 
fons per cobrir els impagaments de pensions. 
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VUITÈ.- Instar al Govern de l’Estat a adoptar i promoure un Acord Social, Polític i 
Institucional Contra la Violència de Gènere per construir una societat segura i lliure 
de violència contra les dones. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora del grup municipal de Canetencs 
Independents, llegeix la moció. 
 
8.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, CANETENCS 
INDEPENDENTS, PP, SOM CANET, PSC I LA CUP AMB RELACIÓ A L’ADHESIÓ 
AL FÒRUM ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO 
 
A Catalunya, a les darreres dècades, els residus municipals han augmentat en 
quantitat, diversitat i complexitat, a causa de la cultura dels productes “d’un sol 
ús”, al sobre embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de 
materials que es llencen i que fan augmentar el nombre creixent de residus de 
difícil recuperació i reutilització.  
 
En els darrers anys, les polítiques públiques sobre els residus municipals s’han 
centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la gestió dels residus i a potenciar la 
recollida selectiva i la recuperació de les principals fraccions, però posant un 
excessiu èmfasi en els tractaments finalistes (abocadors i incineradores). 
 
Les decisions privades sobre productes i activitats no tenen prou en compte els 
perjudicis que causen els residus que se'n deriven. Per tant, ens trobem davant 
d'una manca d’aplicació del principi comunitari de “responsabilitat ampliada del 
productor”. 
 
La major responsabilitat en la gestió de residus municipals recau ara en 
l’administració i en els ciutadans, que són els que n’assumeixen els costos 
econòmics, socials i ambientals. Els productors i distribuïdors haurien d’assumir la 
seva part de responsabilitat, i els costos dels residus associats als seus productes, 
per tal d’endegar canvis en les formes de producció, distribució i consum que 
redueixin la generació de residus i la contaminació. 
 
En el moment actual de forta crisi, la implantació de mesures de prevenció de 
residus, tant a nivell públic com privat, representa avançar cap a una major 
eficiència en l’ús de materials i energia i contribueix a donar sortides a la crisi 
econòmica tenint en compte la necessària sostenibilitat ambiental.  
 
És en aquesta línia que diferents sectors de la societat catalana (municipis i 
associacions municipalistes, empreses, universitats i centres de recerca, entitats 
ecologistes i socials) van constituir el 4 de març de 2011 el Fòrum ESTRATÈGIA 
CATALANA RESIDU ZERO. 
 
Aquesta iniciativa s’emmarca dins un moviment internacional (Zero Waste 
International Alliance, Zero Waste Europe) al qual ja s’hi han adherit nombroses 
administracions locals i regionals, empreses i organitzacions de diferents països.  
 
L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i 
reaprofitament progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja 
estratègies i objectius concrets que permetin:  
 
 tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en 

matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 
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 aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a 1,20 
Kg/habitant/dia. 

 invertir la situació actual de manera que, l'any 2020, com a mínim el 70% 
dels residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% siguin 
destinats a tractament finalista. 

 
Això es pot aconseguir: 
 
PRIMER.- Tenint en compte la generació de residus en l’avaluació de productes i 
processos per tal de considerar la seva viabilitat econòmica, social i ambiental. 
 
SEGON.- Evitant que tots els residus que poden ser reutilitzats, reciclats o 
compostats siguin destinats a l’abocador o a la incineració.  
 
TERCER.- Redissenyant els productes per tal que no facin residus o que aquests 
siguin reciclables, reutilitzables o fàcilment assimilats pel medi. 
 
QUART.- Evitant la producció i comercialització de productes per als quals no hi 
hagi cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou 
producte. 
 
Vist l’anterior, i atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està d’acord amb els 
objectius plantejats per l’Estratègia Catalana Residu Zero, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
  
PRIMER.- Adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero, i 
enviar l'acord a la secretaria de l'ECRZ que realitza la Fundació per a la Prevenció 
de Residus i Consum. 
 
SEGON.- Promoure i participar en l’Estratègia Catalana Residu Zero i compartir les 
bones pràctiques amb els altres municipis de la xarxa. 
 
TERCER.- Fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora del municipi, 
perquè la societat el conegui, el comprengui, i participi dels seus objectius. 
 
QUART.- Comprometre's a desenvolupar accions locals de prevenció de residus i de 
reducció de la fracció resta que concretin els objectius generals de l'Estratègia 
Catalana Residu Zero. 
 
CINQUÈ.- Donar suport a la implantació del sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn 
(SDDR) per envasos reutilitzables i d’un sol ús. 
 
SISÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que 
elaborin un marc normatiu que prioritzi la prevenció de residus. 
 
SETÈ.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, llegeix la 
moció. Abans de llegir-la, però, agraeix que tots els grups municipals del Ple s’hi 
hagin sumat. 
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9.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, CANETENCS 
INDEPENDENTS, SOM CANET, PSC I LA CUP DE SUPORT EN DEFENSA DE LA 
REBAIXA DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I LA PRODUCCIÓ 
DE PROXIMITAT I A L’ACCÉS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL 
 
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica 
pujada de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis 
culturals, amb excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot 
Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha 
suposat un clar cop per a la creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra 
ciutadania.  
 
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de 
Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a 
Interpel·lació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren 
ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP. 
 
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a 
sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a 
aquesta per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi 
augmentat significativament, ja que l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, 
ha quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels 
ingressos per IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de 
la demanda i, conseqüentment, de la facturació en el sector cultural. 
 
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda 
mostra de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte 
directe sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format 
existents en moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts 
municipis com el nostre.  
 
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, 
en la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un 
paper principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura. 
 
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la 
pujada de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, s’acorda per 
quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, 
Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere 
Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Raquel Serra 
Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés Mas i dos vots en contra dels regidors 
Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez, instar al Govern d'Espanya a: 
 
PRIMER.- Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial decret llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, procedint a reclassificar els béns, les activitats i el consum de 
continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu 
tipus en el 5% -i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres 
àmbits d'especial interès cultural i especialment aquelles que van directament 
adreçades al públic infantil. 
 
SEGON.- Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que 
gaudeixin del reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o 
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patrocini amb desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció 
fiscal. 
 
TERCER.- Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, 
l'establiment d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el 
territori de la Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de 
protecció i promoció de la creació i el consum cultural. 
 
QUART.- Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de 
Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i 
Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del 
nostre municipi. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix la 
moció. 
 
10.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, SOM CANET I LA CUP PER A 
L’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMICA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA 
 
En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció 
econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora 
d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els 
recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de 
l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. El fet 
que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per l’empenta 
dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre, sinó la satisfacció de les 
necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb 
compromís social i ambiental les fa especialment indicades per ser un bon aliat per 
impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de 
desenvolupament territorial.  
 
En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha 
crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya 
tenim milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però 
també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les empreses, 
cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum 
agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de 
turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, 
finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de 
criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.  
 
A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre 
necessitats d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a 
viure en el mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i 
col·laboradors; sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els 
beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el territori.  
 
De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de 
desenvolupament local; per què creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, 
perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot 
això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.  
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Per totes aquestes consideracions, els ajuntaments sotasignats manifestem la 
nostra voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i solidària als 
nostres municipis i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de 
la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens permetin compartir línies de 
treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. Amb l’objectiu 
d’aprofundir en aquesta col·laboració i crear eventualment una xarxa de municipis 
per l’economia social i solidària, acordem de celebrar una propera trobada en el 
primer semestre de l’any següent.  
 
S’acorda per vuit vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet 
Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, 
Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortès Mas i nou abstencions dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels 
Isart Falceto, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Donar suport a la Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada 
Internacional de Municipalisme i Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 
23 d'octubre i formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social i Solidària.  
 
SEGON.- Traslladar el present acord al Comissionat d’Economia Social i Solidària 
de l’Ajuntament de Barcelona, a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, llegeix 
la moció. 
 
11.- MOCIÓ ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU I CANETENCS 
INDEPENDENTS DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent RESOLUCIÓ: 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a 
les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en 
escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui 
un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que 
aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 
futura constitució catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim 
de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
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Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions 
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat 
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, 
entre altres sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma 
de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió 
Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre 
duri aquesta situació. 
 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc 
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processos de 
desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu 
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i 
unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme 
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la 
dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les 
meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions 
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats 
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
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3. Sanitat 

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei 
Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. 
Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la 
condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb 
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es 
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur 
a terme nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària. 
 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, 
de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril 
de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la 
dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la 
Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català 
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos 
obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest 
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria 
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes 
en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos 
obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 
 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la 
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. 
En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos 
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el Conveni 
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels 
Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de 
vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena 
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats. 
 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions 
locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de 
proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte 
els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes 
de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la 
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, 
al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat 
econòmica privada.  
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7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà 
de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 
 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que 
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 
 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que 
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un 
servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament 
excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així 
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a 
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les 
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost 
excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha 
d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de 
despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en 
què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la 
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis 
que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats 
al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de 
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

 
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament 
de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
 
El Ple municipal acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, 
Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther 
Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal 
Serra, M. Àngels Isart Falceto i Agnès Cortés Mas, tres vots en contra dels regidors 
Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i una abstenció 
de la regidora Raquel Serra Lerga: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Canet de Mar a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
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SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, llegeix la 
moció. 
 
12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER ADOPTAR MESURES DE 
DESCONNEXIÓ DEMOCRÀTICA I OBERTURA D’UN PROCÉS CONSTITUENT 
NO SUBORDINAT A L’ESTAT ESPANYOL 
 
El 13 de desembre de 2009 a Canet de Mar, 2.727 persones van manifestar estar 
d'acord en què Catalunya esdevingui un Estat independent. La consulta popular 
realitzada a la nostra vila va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat 
superant els 800.000 vots a favor de la independència. 
 
El 9 de novembre de 2014 van ser 4.729 veïnes i veïns de Canet de Mar que es van 
manifestar a favor que Catalunya esdevingui un Estat independent. I el 27 de 
setembre de 2015, 5.347 persones van donar el seu vot a formacions polítiques per 
al Parlament de Catalunya clarament compromeses en la construcció de l’Estat 
Català, Junts pel Sí i la CUP. 
 
Les formacions polítiques que van obtenir el 64,48% dels vots de les canetenques i 
els canetencs en les passades eleccions i que compten amb la majoria de 
diputades, han acordat proposar al Parlament de Catalunya una resolució que inicia 
el procés de creació de l’Estat català independent en forma de república. 
 
Atès que el mandat democràtic obtingut a les esmentades eleccions del 27 de 
setembre es basa en una majoria d'escons de les forces parlamentàries amb 
l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i amb una àmplia majoria 
sobiranista en vots i escons que aposta per l'obertura d'un procés constituent no 
subordinat. 
 
El Ple municipal no aprova per deu vots en contra dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere 
Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata, sis abstencions dels regidors 
Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Raquel Serra Lerga i un vot a favor de la 
regidora Agnès Cortés Mas: 
 
PRIMER.- DECLARAR l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la resolució 
presentada pels Grups Parlamentaris de Junts pel Sí i la Candidatura d’Unitat 
Popular a la mesa del Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2015, en tots els 
seus acords i en els termes en què s’expressen. 
 
SEGON.- INICIAR el procés de desconnexió democràtica, sostinguda i pacífica, amb 
l’Estat espanyol, per fer efectiva la creació de l’Estat català independent en forma 
de república. 
 
TERCER.- ADOPTAR totes les mesures necessàries per a fer efectiva la desconnexió 
mitjançant un procés constituent no subordinat, participatiu, obert, integrador i 
actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana. 
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QUART.- DECLARAR que l’Ajuntament de Canet de Mar, en el procés de 
desconnexió democràtica amb l'Estat espanyol, se supeditarà a la legalitat que 
emani del Parlament de Catalunya, i facilitarà l'apoderament de la ciutadania a tots 
els nivells i en base a una participació oberta, activa i integradora. 
 
CINQUÈ.- INSTAR el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer 
efectives aquestes declaracions així com donar el seu suport a les iniciatives 
endegades amb aquesta finalitat des de les institucions municipals. 
 
SISÈ.- TRASLLADAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a l’Associació 
de Municipis per la Independència. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la 
moció. 
 
La senyora alcaldessa explica que a continuació hi havia dues mocions més 
presentades pel grup municipal de la CUP, però que a l’inici de la sessió, la senyora 
Agnès Cortés Mas, portaveu d’aquest grup, ha manifestat que les retirava de l’ordre 
del dia. 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Cessió de la casa del conserge de l’Escola de Teixits 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
els va arribar un acord de la Diputació en el qual se cedeix l’ús de la casa del 
conserge de l’Escola de Teixits, de manera temporal a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per cedir-la a entitats. Pregunta si ja saben a quines entitats la cediran i quins 
costos representa per a l’Ajuntament aquesta cessió, ja que interpreten que a partir 
d’ara el manteniment d’aquesta casa l’haurà d’assumir l’Ajuntament. 
 
La senyora alcaldessa explica que els espais per als grups municipals van lligats a la 
cessió de la caseta del conserge de l’Escola de teixits. Serveis Tècnics ha de fer un 
pla d’usos d’aquesta caseta, ja que és una casa normal i corrent, no és una nau. Un 
cop fet això, es decidirà què se’n farà. A més a més, ara estan en la primera fase 
d’obres de tots els departaments de Vil·la Flora. El pis de dalt està desocupat i no 
s’ocuparà fins que aquestes obres s’hagin acabat, perquè si no es fa així és un 
enrenou. Estan analitzant els espais ocupats, per quines entitats i en quins horaris 
estan ocupats i un cop estudiat, miraran de poder oferir aquests espais als grups 
municipals, de la mateixa manera que ja els han ofert una remuneració econòmica, 
per les hores que dediquen a la política municipal. 
 
2.- Convocatòria per al Pla estratègic 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta a la 
senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, quan pensa convocar els membres de l’oposició per parlar del Pla estratègic. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i de 
Règim Intern, explica que de seguida que pugui els convocarà a una reunió. També 
té intenció de convocar el Consell Municipal de Promoció Econòmica. Pel que fa al 
Pla estratègic, ja ha encarregat a una de les tècniques de Promoció Econòmica, que 
és la mateixa que va elaborar el que hi ha fet fins ara, que reiniciï aquesta feina. La 
part del Pla estratègic que està feta, no es va fer des de la Diputació, sinó que es 
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va fer directament des de l’Àrea de Promoció Econòmica. Aquests dies s’ha reunit 
amb la Diputació de Barcelona i ha aconseguit que els paguin uns tècnics perquè 
ajudin l’Àrea a continuar desenvolupant aquest Pla. El que tenen clar, però, és que 
no volen que vinguin a fer un pla estratègic tipus, que podria servir per a qualsevol 
població del voltant. Per això, el desenvolupament d’aquest Pla es farà 
conjuntament amb la tècnica municipal. Només falta que la Diputació assigni les 
persones que vindran a assessorar l’Ajuntament. 
 
3.- Jornada sobre la sèrie Joc de Trons 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquest cap de setmana se celebra una jornada sobre la sèrie Joc de Trons i 
pregunta si els poden explicar com es desenvoluparà tot i demana si els poden 
presentar dades de com s’ha portat a terme per part de la persona encarregada de 
dinamitzar aquest projecte. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i de 
Règim Intern, explica que va enviar a tots els regidors i les regidores el programa 
d’aquesta jornada. En un principi havia de ser una fira mercat, però mica en mica 
han anat ampliant les activitats perquè hi ha hagut gent que, fins i tot, s’ha 
presentat voluntària per organitzar alguna cosa diferent al que es fa en una fira 
mercat. La persona encarregada de dinamitzar aquest projecte s’ha mogut per les 
diferents xarxes que hi ha d’aquesta sèrie i els ha posat en contacte amb els 
bloguers prescriptors d’aquest tema. A més a més, està col·laborant activament en 
el plantejament de totes les activitats de màrqueting que duran a terme i també els 
ha posat en contacte amb un grup que munta espectacles de diferents coses, entre 
les quals hi ha la temàtica d’aquesta sèrie i s’ha ofert a venir a fer diferents 
esdeveniments, perquè els agrada fer-ho. La finalitat de fer aquesta festa a la riera 
Sant Domènec és perquè també es fan visites al Castell. Hi ha quatre torns de 
visites i estan ja tots plens, la majoria amb gent de fora, i se sap perquè mentre 
feien les reserves apuntaven d’on venien. Aquestes persones que van al castell 
hauran de venir a la fira a buscar els tiquets, amb la qual cosa, en ser dissabte es 
crearà un flux de gent per tots els establiments de la riera. 
 
4.- Pla d’ajuts als governs locals de la Diputació de Barcelona 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que la 
Diputació va presentar un nou pla d’ajuts als governs locals, una dotació de deu 
milions d’euros i pregunta si ja se sap quina partida correspon a Canet de Mar, ja 
que quan van reunir-se amb el senyor Gregori encara no havia arribat la 
informació. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquesta subvenció és de 65.000 euros per al 
Maresme. La Diputació els fa arribar al Consell Comarcal i és aquest el que farà el 
repartiment a cada poble del que li toca. Els criteris per saber quant rebrà cada 
poble els marca el Consell Comarcal i estan esperant que els comuniquin quants 
diners rebrà Canet. 
 
La senyora Tamayo comenta que potser no estan parlant de la mateixa subvenció 
perquè considera que 65.000 euros per a tot el Maresme creu que és poc, ja que 
tota la subvenció per a tot Catalunya és de 10 milions. 
 
La senyora alcaldessa explica que tota la informació que té és aquesta i que a ella 
també li sembla que són molt pocs diners per a tot el Maresme. 
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5.- Reducció de l’horari de servei de la deixalleria 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta al 
senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, per què 
s’ha reduït l’horari de servei de la deixalleria. Recorda que aquest horari es va 
ampliar, entre altres motius, perquè es van treure les diferents àrees d’emergència 
del poble. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que han tingut un problema per cobrir els horaris que es van planificar per a la 
deixalleria. A partir d’ara aquest servei, el cobrirà personal municipal i els ha estat 
totalment impossible poder mantenir l’horari que havien planificat. Aquesta és la 
raó per la qual aquest horari s’ha limitat. A més a més, hi ha el problema que causa 
la Llei d’estabilitat pressupostària que els impedeix contractar més personal i així 
poder donar un millor servei a la ciutadania. De moment, es farà aquest horari, 
mentre estan estudiant com ampliar aquest horari amb personal de la casa. 
 
6.- Canvis a l’àrea d’emergència de l’avinguda Maresme 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
lligat amb la pregunta anterior, demana si es pensa fer algun canvi amb l’àrea 
d’emergència de l’avinguda Maresme. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que la intenció que té l’equip de govern és fer desaparèixer aquesta àrea, al llarg 
de l’any que ve. Ja els avança que aquest canvi es faria passat l’estiu, tot i que se’n 
parlarà amb tots els grups municipals i, evidentment, amb l’associació de veïns de 
l’avinguda Maresme. 
 
7.- Beques menjador 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que a 
Canet de Mar s’han atorgat 130 beques menjador. Van sol·licitar-ne 176 famílies, 
cosa que significava un total de 263 infants. Algunes sol·licituds van quedar fora 
perquè superaven el llindar econòmic, però d’altres estan a l’espera d’alguna 
informació. Demana si els poden explicar com està aquest assumpte. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que ja s’han rebut 
130 beques menjador, tot i que hi ha més famílies que les han sol·licitades. En els 
darrers anys ja ha passat que el Consell Comarcal fa el pagament d’aquestes 
beques en diferents fases. Ara, a finals de novembre, principis de desembre, hauria 
d’arribar una segona tanda. 
 
8.- Espais per als grups municipals del Ple 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup, el del PP i el de Canetencs Independents van presentar una proposta 
perquè poguessin disposar d’uns espais perquè els grups poguessin fer la seva 
feina. Se’ls va dir que es miraria de trobar una solució i considera que s’hauria de 
fer al més aviat possible. Creu que si, finalment, hi ha entitats que es traslladen a 
la casa del conserge de l’Escola de Teixits, potser hi ha altres espais que queden 
lliures per poder utilitzar-los aquests grups. 
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La senyora alcaldessa ha fet la resposta en la primera pregunta formulada per la 
senyora Tamayo. 
 
9.- Licitació del parquet del pavelló municipal 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
aquest assumpte ja ha sortit més d’un cop, però és que ja s’acosta el mes de 
desembre i els agradaria saber com està la licitació del parquet del pavelló. 
 
La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes, Joventut i 
Entitats, explica que oficialment encara no és la regidora delegada d’Esports, però 
mirarà de contestar aquesta pregunta. Explica que es convocarà una reunió de 
negociació amb els licitadors per al dimarts dia 1 de desembre. Està previst que les 
obres comencin el dia 21 de desembre i en quinze dies estarà fet. Com a molt, pot 
haver-hi algun problema el primer cap de setmana, però ja s’ha previst i adaptat. 
 
10.- Desaparició de la unitat canina de la Policia Local 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
dilluns passat va veure una notícia al Punt Avui que deia que desapareixia la unitat 
canina de la Policia Local, la qual era un referent per a altres municipis. Demana 
que els expliquin a què és deguda la desaparició d’aquesta unitat. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que aquest projecte de la unitat canina es va iniciar el mandat anterior, quan el 
senyor Romero era el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana. Va ser una bona 
iniciativa, però no és cert que no tingui un cost. L’allotjament dels gossos no tenia 
cap cost, però sí que en tenia la formació del caporal que havia de patrullar amb el 
gos. A més a més, quan la Llei canviï i puguin contractar més agents, ja serà viable 
la unitat canina. El cost d’aquesta formació s’incrementava amb el fet que els 
efectius quedessin coixos i s’hagués de complementar el servei amb hores extres 
d’altres policies. 
 
11.- Canet municipi acollidor de refugiats 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que fa un parell de plens es va aprovar una moció en la qual Canet es manifestava 
com a municipi acollidor de refugiats. Aquesta moció era bastant oberta perquè 
s’havia de consensuar amb el Consell Comarcal del Maresme. Pregunta si s’ha fet 
algun pas per a la coordinació amb el Consell. 
 
La senyora alcaldessa explica que el Consell Comarcal els ha fet arribar unes fitxes 
que es troben a l’OAC de l’Ajuntament i que també han fet arribar al Consell de 
Cooperació. Les persones i entitats que estiguin interessades a ajudar en aquest 
assumpte les hauran d’omplir. Són unes fitxes estàndard. Un cop el Consell 
Comarcal les reclamin, enviaran les que tinguin degudament complimentades. De 
moment, és tot el que els poden dir, ja que no tenen més notícies sobre aquest 
assumpte. 
 
12.- Contractació de futurs treballadors per part dels propietaris de l’Hotel 
Carlos 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, 
pregunta si s’ha fet alguna acció des de l’Àrea de Promoció Econòmica o des d’una 
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altra Regidoria amb els actuals propietaris de l’Hotel Carlos perquè la contractació 
dels futurs treballadors d’aquest hotel siguin veïns de Canet. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern explica que estan en contacte amb una empresa ucraïnesa i han previst una 
reunió per al mes de gener. 
 
13.- Pla de promoció econòmica per generar més ingressos 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, 
pregunta si tenen previst fer un pla de promoció econòmica per poder tenir la 
possibilitat de generar més ingressos per a l’Ajuntament. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que això és el que han anat a treballar a la Diputació de Barcelona, 
com fer més ingressos en aquesta Àrea. No només volen que els ajudin en 
l’elaboració d’estudis, com per exemple el Pla estratègic, sinó que també volen 
aconseguir algun tipus de subvenció. Ara bé, també els vol informar que, a tall 
d’exemple, els ingressos que els han pujat més a l’Àrea han estat els provinents de 
les taxes turístiques. L’any 2014 aquests ingressos anuals van ser de 3.000 euros. 
Només durant el primer trimestre d’aquest any, s’han ingressat 3.800 euros i la raó 
per la qual aquests ingressos han pujat tant és gràcies als habitatges turístics. En 
aquest sentit, amb la Diputació s’han posat en contacte amb touroperadors per 
poder oferir el poble de Canet en diferents vessants. També han construït unes 
xarxes de comunicació, el que s’anomena networkings, amb grups d’empreses per 
aconseguir que es traslladin aquí. També s’han apuntat a Insertext, juntament amb 
Mataró i amb l’Escola de Teixits. És un programa per a inserció laboral lligada a la 
formació en el camp del tèxtil el qual comença a repuntar. Es tracta de formar 
persones en patronatge o en la direcció d’alguna màquina en concret, no pas en la 
formació d’enginyers tèxtils. Aquestes empreses s’han trobat que les persones que 
feien aquesta feina s’han jubilat i els joves no s’han preparat per poder fer-la. A 
més a més, també crearan una borsa de treball on les empreses podran acudir 
quan necessitin personal. També estan apuntats a l’acte, l’Associació de Ciutats 
Tèxtils d’Europa, juntament amb Eurecat i l’Ajuntament de Mataró, ja que fent 
coses conjuntes poden accedir a més subvencions per tornar a tirar endavant la 
indústria tèxtil altre cop, basant-se sobretot en un programa anomenat Reimagina 
el tèxtil, un programa que està funcionant en altres ciutats europees per tornar a 
reprendre aquesta activitat. 
 
14.- Licitació nou parquet del pavelló 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la 
senyora Tamayo ja ho ha preguntat i ell mateix en d’altres plens també ho ha fet, 
però considera que el tema és prou important i creu que seria bo que no es 
retardés més. Es tracta de la col·locació del nou parquet del pavelló. Pregunta com 
està aquesta licitació, si s’ha de tornar a començar o si no cal fer-ho. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes, Joventut i 
Entitats, ha contestat aquesta pregunta a la número 9 que ha fet la senyora 
Tamayo. 
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15.- Desaparició de la unitat canina de la Policia Local 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, també 
pregunta per què desapareix la unitat canina de la Policia Local i demana al tinent 
d’alcalde de Promoció de la Vila que n’expliqui els motius, tenint en compte que, 
almenys quan ell era el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana no tenia un cost 
gaire significatiu, pel servei que donava durant l’any, que no era gens 
menyspreable. 
 
El senyor Jesús Marín Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, ha 
contestat a la pregunta 10 que ha fet la senyora Tamayo en aquest mateix sentit. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que en el moment en què puguin contractar agents de Policia, no 
caldrà fer tantes hores extres i es podrà reincorporar la unitat canina al cos. A més 
a més, hi ha una clàusula en el conveni que aviat s’aprovarà en la qual es 
manifesta que el que volen és crear llocs de treball i prescindir de les hores extres. 
 
16.- Redacció del Pla estratègic municipal 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta a la 
regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, Coia Tenas Martínez, 
com està la redacció del Pla estratègic, per al qual la senyora Tenas no parava de 
preguntar quan era a l’oposició. Pregunta quins són els passos que creu l’equip de 
govern que s’han de fer quant a la promoció econòmica de Canet. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern ha contestat aquesta pregunta a la número 2 que ha fet la senyora Tamayo. 
 
17.- Benvinguda al senyor Quirze Planet Rovira 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, dóna la 
benvinguda al senyor Quirze Planet Rovira a l’Ajuntament de Canet de Mar. Li 
desitja sort i que pugui complir els objectius que tingui previstos. 
 
18.- Autorització per als focs d’artifici freds al castell de Santa Florentina 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que van demanar veure l’autorització per poder fer els focs 
d’artifici freds que van tenir lloc fa uns mesos al castell de Santa Florentina. Explica 
que la senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Règim Intern, els va dir que els el faria arribar. Recorda que la senyora alcaldessa 
va explicar que l’havia vista. Explica que el dia 29 de setembre en el programa 
Rierada, el senyor Pujol, responsable de Pirotècnia Catalana va explica que els focs 
freds estan fets de resines especials, però que de tota manera cremen i que ell no 
faria cap instal·lació d’aquests focs a menys de 500 metres d’una zona forestal. Per 
això insisteix a veure el permís per poder fer aquests focs. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, demana disculpes, ja que no va entendre que el senyor Xirau es dirigia a 
ella quan va demanar per veure aquesta autorització. 
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La senyora alcaldessa explica que va ser un malentès i el tornarà a demanar perquè 
el puguin examinar. 
 
19.- El cordó de l’escala que condueix al primer pis de l’Ajuntament 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que dilluns d’aquesta mateixa setmana es va dur a terme el 
sorteig dels membres de les meses per a les eleccions generals del 20 de 
desembre. Explica que ell no es va poder quedar i quan va arribar al final de 
l’escala es va trobar amb el cordó de l’escala posat. No entén com l’equip de govern 
delega una atribució del Ple a la Junta, la qual cosa vol dir que és pública, i 
continuïn posant un cordó a l’escala barrant el pas a les persones que vulguin veure 
el sorteig. Continuen rebent queixes sobre aquest cordó i li va semblar supina la 
incoherència d’aquest dilluns. 
 
La senyora alcaldessa explica, per última vegada, que quan els treballadors, que 
són els primers beneficiats que hi hagi un cordó a l’escala, considerin oportú 
treure’l, es traurà i així ho tenen entès. 
 
El senyor Xirau pregunta a la senyora alcaldessa si ha entès bé el que ha dit, ja que 
segons es desprèn de les seves paraules, que hi hagi un cordó a l’escala és un 
assumpte discrecional dels treballadors municipals. 
 
La senyora alcaldessa explica que va ser iniciativa seva preguntar als treballadors 
què necessitaven per poder treballar d’una manera més eficient i li van contestar 
que si no haguessin d’atendre tantes persones, per a la qual cosa ara ja hi ha 
l’OAC, podrien treballar més eficientment. Aquest és el motiu pel qual la senyora 
alcaldessa va decidir provar de posar aquest cordó. Ara, fa qüestió d’uns quinze 
dies, va proposar de treure’l, ja que la gent sembla que ja s’ha acostumat a anar a 
l’OAC i no sempre al primer pis. 
 
El senyor Xirau explica que li alegra sentir aquestes paraules i només li vol recordar 
que quan hi hagi un Ple o una Junta oberta al públic, no es deixi el cordó posat. 
 
20.- Cens genètic dels animals de companyia 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que en el seu programa portaven una iniciativa que ara vol 
traslladar al tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, ja que considera que els pot 
interessar. Quan va sortir el tema al seu programa va ser objecte de mofa, però 
aquest dilluns va aparèixer un article al Periódico de Catalunya que explica que els 
ajuntaments de Sitges i de Parets del Vallès planegen començar a analitzar els 
excrements dels gossos que trobin pels carrers per multar els propietaris infractors 
amb l’ús d’una tecnologia puntera que reduirà el cost de 200 euros a 35 en 
comparació amb ofertes similars. La condició prèvia és que els ajuntaments, cosa 
que ells ja havien dit durant la campanya, disposin d’un cens genètic complet dels 
animals. Com que sembla que aquesta legislatura hi haurà més diners per gastar, 
demana que estudiïn aquesta possibilitat, ja que a part d’aquests dos pobles que 
esmenta el diari, aquest matí li han dit que Tordera farà una prova pilot d’aquest 
projecte. Veient que els costos s’han reduït tant, potser val la pena provar-ho, ja 
que si les queixes per la neteja dels carrers són tan habituals, el tema de les 
caques dels gossos clama al cel. 
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El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que recorda que el grup municipal de Canetencs Independents duia aquest projecte 
al seu programa. Explica que ja havia vist aquest article i que és interessant que el 
cost del programa hagi baixat de 200 euros a 35, però tenir un cens genètic 
complet dels animals del poble deu tenir un cost important, tenint en compte que 
no se sap amb seguretat la població canina de Canet, ja que no tothom censa el 
seu animal i no creu que ho facin ara. De moment, des de l’Àrea no es té cap 
intenció d’endegar un projecte d’aquest tipus. Explica que des de la Policia es vigila 
aquest assumpte i s’està multant la gent que ho fa malament. Més enllà d’això, 
considera que és inviable municipalment parlant, dur a terme aquest projecte, 
almenys de moment. 
 
21.- Benvinguda al senyor Quirze Planet Rovira 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, felicita el senyor Quirze Planet Rovira i en nom de Canetencs 
Independents li dóna la benvinguda a la corporació i li desitja molta sort a la feina. 
 
22.- Prec sobre els horaris per a les diferents comissions municipals 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, fa un prec. Demana que les comissions a les quals els convoquen es 
facin en un horari més assequible per aquells que estan treballant. També vol 
felicitar el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, ja que per a la 
Comissió de Seguiment de Planejament Urbanístic van consensuar l’horari perquè hi 
pogués anar al màxim de persones possible. Demana a veure si és possible fer el 
mateix per a la Comissió de Seguiment de la Policia Local, ja que aquestes es 
convoquen a les vuit del matí. 
 
La senyora alcaldessa comenta que també es va fer amb el consens de tothom, ja 
que a aquesta hora la gent encara no ha començat a treballar. 
 
El senyor Masvidal explica que en el seu cas comença a treballar a les set del matí 
i, per tant, li és impossible assistir a les comissions que es convoquen al matí. 
 
La senyora alcaldessa insisteix que sempre ho fan per consens, però que tindran en 
compte les paraules del senyor Masvidal.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.15 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcaldessa, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell Brugarola 
 


