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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 24 DE
NOVEMBRE DE 2016
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: 20.31 hores
Hora que acaba: 22.35 hores
Lloc: Sala de Plens
PRESIDEIX
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa
HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercera tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga
Quarta tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata
Cinquè tinent d’alcalde: Josep Maria Masvidal Serra
Coia Tenas i Martínez
M. Assumpta Revoltós Vaquer
Quirze Planet Rovira
M. Àngels IsartFalceto
Jesús Marín i Hernàndez
Laureà Gregori Fraxedas
Àngel López Solà
Esther Agulló Renau
Josep Antoni Romero Carbonell
Cristina Soler Vílchez
Marc Jiménez Torres
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas
Peitabí, interventor municipal.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions del Ple municipal de data
29.09.2016 i 20.10.16
2. Donar compte de la informació periòdica sobre execució pressupostària i
moviments de tresoreria dels trimestres 1R, 2N i 3R de l’exercici 2016.
3. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit de despeses
realitzades durant l’exercici 2015
4. Canvi representant titular del grup municipal de la CUP al Patronat de la
Fundació Els Garrofers
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5. Aprovació inicial projecte reconstrucció estructural de la sala Odèon
6. Desestimació recurs de reposició expedient de responsabilitat patrimonial de
personal al servei de l’Administració
7. Aprovació inicial de la modificació de l’Annex 2 de l’Ordenança municipal de
protecció de dades
8. Propostes per via d’urgència
9. Moció relativa al 25 de novembre, contra les violències masclistes
10. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La senyora alcaldessa obre la sessió del Ple donant la benvinguda als regidors i les
regidores presents, al públic que els acompanya i als radiooients que els senten per
l’emissora municipal, gràcies als tècnics d’aquest organisme, i passa al primer punt
de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE
MUNICIPAL DE DATA 29.09.2016 I 20.10.2016
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes.
Cap regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat.
2.- INFORMACIÓ PERIÒDICA AL PLE SOBRE EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I
MOVIMENTS DE TRESORERIA, DELS TRIMESTRES 1R, 2N I 3R DE L'EXERCICI
2016.
D’acord amb allò previst a l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora
d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Vist l'informe de l'interventor, de data 17 de novembre de 2016, que es transcriu a
continuació:
«D’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari
sotasignat, Interventor d’aquest Ajuntament, emet el següent:
INFORME
PRIMER.- L’article 207 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Intervenció de
l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la presidència, informació de
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els
terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
Per la seva banda, l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, desenvolupa l'anterior precepte en
els següents termes:
«Regla 52. Elaboració.
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1. En compliment d'allò previst en l'article 207 del Text refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Intervenció o òrgan de l'entitat local que tengui atribuïda la
funció de comptabilitat elaborarà la informació de l'execució dels pressupostos i del
moviment i la situació de la tresoreria, que ha de remetre al Ple de la Corporació, per
conducte de la Presidència, en els terminis i amb la peridocitat que el Ple hagi
establert.
2. La Intervenció o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat determinarà l'estructura dels estats que hauran de reflectir la informació
a que es refereix l'apartat anterior, d'acord amb allò establert pel Ple de la Corporació.
1. La informació a que es refereix la regla anterior contindrà dades relatives a:
a)L’execució del pressupost corrent de despeses
b)L’execució del pressupost corrent d’ingressos
c)Els moviments i situació de la tresoreria
2.- La informació sobre execució del pressupost corrent de despeses posarà de
manifest per cada aplicació pressupostària, almenys per l’import corresponent a:
a)Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius
b)Les despeses compromeses
c)Les obligacions reconegudes netes
d)Els pagaments realitzats
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: les despeses compromeses
Així mateix, s’ha de fer constar el percentatge que representen: les despeses
compromeses respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes
respecte als crèdits definitius i els pagaments efectuats respecte a les obligacions
reconegudes netes.
3. La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrent ha de posar de
manifest per a cada aplicació pressupostària, almenys, l’import corresponent a:
a) Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives.
b) Els drets reconeguts nets.
c) La recaptació neta.
Així mateix, s’ha de fer constar el percentatge que representen: els drets reconeguts
nets respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets
reconeguts nets.
4. La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria ha de posar de
manifest, almenys, els cobraments i els pagaments efectuats durant el període a què
es refereixi la informació, així com les existències en la tresoreria al principi i al final
del període esmentat.”
SEGON.-. La base 60a de les Bases d'execució del pressupost per l'exercici 2016
estableixenque «l’Interventor d’aquest Ajuntament trametrà al Ple Corporatiu, per
conducte del President, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de
la tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries i de la seva situació,
amb temps suficient per a ser coneguts en les sessions plenàries ordinàries que aquest
Ajuntament celebri en els mesos de juliol i desembre de cada any.» Cal assenyalar que
el precepte no estableix la periodicitat (mensual, trimestral, o semestral), de manera
que supletòriament interpretem que la periodicitat és la mateixa amb la qual es tramet
informació pressupostària al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Tanmateix, degut als canvis organitzatius i a la càrrega de treball del departament no
ha estat possible trametre la informació del 1r 2n trimestre fins al Ple ordinari de
novembre.
TERCER.- En virtut de tot l’exposat s’inclou en el present expedient la informació
extreta del programari SICALWIN sobre execució pressupostària i moviments i situació
de tresoreria en els termes de la ICAL 2013 corresponents al tancament dels 1r, 2n i 3r
trimestre de 2016.
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El resum per capítols de la classificació econòmica d'aquestes
pressupostàries és el que s'inclou en l'annex d'aquest informe.

execucions

CONCLUSIONS
Es tramet a l'Alcaldia la informació periòdica d'execució pressupostària i de moviments
de tresoreria per la seva elevació al Ple.
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ANNEX
1R TRIMESTRE - AJUNTAMENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS

Previsions
inicials

1 IMPOSTOS DIRECTES.
2 IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚBLICS I
3
ALTRES
4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
5 INGRESSOS PATRIMONIALS.
TRANSFERÈNCIES DE
7
CAPITAL.
8 ACTIUS FINANCERS.
SUMA TOTAL INGRESSOS

Modificacion
s

6.232.824,00
90.000,00

Previsions
definitives
6.232.824,00
90.000,00

2.645.953,00

5.840,00

2.651.793,00

3.343.925,00
145.850,00

48.784,30

3.392.709,30
145.850,00

Drets nets
906.495,36
16.174,83
1.518.025,0
9
610.509,09
8.813,51

%
execució

Recaptació
líquida

14,5%
18,0%

220.190,79
16.174,83

57,2%

261.110,44

18,0%
6,0%

610.509,09
8.813,51

Pendent de
cobr.
686.304,57
1.256.914,6
5

54.095,03
108.719,33

91.006,03
12.604.182,3
3

9.227,86
3.069.245,7
4

10,1%
24,4%

24,3%
100,0%
17,2%
100,0%
100,0%

#DIV/0!
36.911,00
12.495.463,0
0

%
recaptació

#DIV/0!
9.227,86
1.126.026,5
2

100,0%
1.943.219,2
2

36,7%

PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS

Crèdits inicials

Modificacion
s

Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

1 DESPESES DE PERSONAL.

5.336.347,00

-7.165,00

5.329.182,00

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS.
3 DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES
4
CORRENTS.
6 INVERSIONS REALS.
9 PASSIUS FINANCERS.

4.473.893,00
253.000,00

66.494,29

4.540.387,29
253.000,00

1.318.570,1
9
806.630,34
19.738,16

452.115,00

1.430,60

453.545,60

1.027.108,00
953.000,00
12.495.463,0
0

47.959,44

1.075.067,44
953.000,00
12.604.182,3
3

Suma total despeses

108.719,33

%
execució

Pag. líquids

Pendent de
pag.

%
pagament
s

4.333,52

99,7%

17,8%
7,8%

1.314.236,6
7
260.173,74
19.052,97

546.456,60
685,19

32,3%
96,5%

51.906,54

11,4%

50.459,15

1.447,39

97,2%

50.338,63
127.321,64
2.374.505,5
0

4,7%
13,4%

35.519,21
122.576,15
1.802.017,8
9

14.819,42
4.745,49

70,6%
96,3%

572.487,61

75,9%

24,7%

18,8%
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1R TRIMESTRE 2016 - OA RÀDIO
CANET
PRESSUPOST D'INGRESSOS
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS
TAXES, PREUS PÚBLICS I
3
ALTRES.
4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
Suma total ingressos

Previsions
inicials

Modificacion
s

Previsions
definitives

Drets nets

%
execució

Recaptació
líquida

Pendent de
cobr.

%
recaptació

8.600,00

8.600,00

1.819,68

21,2%

1.819,68

100,0%

125.135,21
133.735,21

125.135,21
133.735,21

40.000,00
41.819,68

32,0%
31,3%

40.000,00
41.819,68

100,0%
100,0%

PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS

Crèdits inicials

1 DESPESES DE PERSONAL.
2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS.
3 DESPESES FINANCERES.
Suma total despeses

Modificacion
s

73.063,56
60.321,65
350
133.735,21

Crèdits totals
73.063,56
60.321,65
350
133.735,21

Obligacions
reconegudes
19.174,59
13.931,39
98,92
33.204,90

%
execució
26,2%
23,1%
28,3%
24,8%

Pag. líquids
19.174,59
10.211,53
98,92
29.485,04

%
pagament
s
100,0%
3.719,86
73,3%
100,0%
3.719,86
88,8%

Pendent de
pag.

2N TRIMESTRE 2016 – AJUNTAMENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS

Previsions
inicials

1 IMPOSTOS DIRECTES.

6.232.824,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES.
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I

90.000,00
2.645.953,00

Modificacion
s

Previsions
definitives
6.232.824,00

5.840,00

90.000,00
2.651.793,00

Drets nets
6.024.364,9
9
40.497,48
1.973.300,1

%
execució

Recaptació
Pendent de
%
líquida
cobr.
recaptació
1.984.279,4
4.040.085,5
96,7%
32,9%
1
8
45,0%
40.497,48
100,0%
74,4%
1.142.569,8
830.730,33
57,9%

6
CarrerAmple, 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

[INICIO

_INCLUSION_PLANTILLA]Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
ALTRES.
4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

3.343.925,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.
TRANSFERÈNCIES DE
7
CAPITAL.
8 ACTIUS FINANCERS.

145.850,00

Suma total ingressos

268.279,58

3.612.204,58
145.850,00

8
1.793.512,6
2
31.073,64

49,7%
21,3%

5
1.625.948,8
7
31.073,64

167.563,75

100,0%

#DIV/0!
36.911,00
12.495.463,0
0

354.284,37
628.403,95

391.195,37
13.123.866,9
5

9.227,86
9.871.976,7
7

2,4%
75,2%

90,7%

#DIV/0!
9.227,86
4.833.597,1
1

100,0%
5.038.379,6
6

49,0%

PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS

Crèdits inicials

Modificacion
s

Crèdits totals

1 DESPESES DE PERSONAL.

5.336.347,00

149.391,15

5.485.738,15

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS.

4.473.893,00

146.177,21

4.620.070,21

3
4
6
9

253.000,00
452.115,00
1.027.108,00
953.000,00
12.495.463,0
0

DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INVERSIONS REALS.
PASSIUS FINANCERS.
Suma total despeses

49.058,60
283.776,99

628.403,95

253.000,00
501.173,60
1.310.884,99
953.000,00
13.123.866,9
5

Obligacions
reconegudes
2.672.308,7
0
1.780.935,3
0
50.134,88
150.454,99
259.240,09
371.293,53
5.284.367,4
9

%
execució
48,7%
38,5%
19,8%
30,0%
19,8%
39,0%
40,3%

Pag. líquids
2.668.949,7
8
1.598.865,3
7
49.457,44
133.101,37
221.853,54
366.540,29
5.038.767,7
9

Pendent de
pag.

%
pagament
s

3.358,92

99,9%

182.069,93

99,9%

677,44
17.353,62
37.386,55
4.753,24

89,8%
98,6%
88,5%
85,6%

245.599,70

98,7%

2N TRIMESTRE - O.A. RÀDIO CANET
PRESSUPOST D'INGRESSOS
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS
TAXES, PREUS PÚBLICS I
3
ALTRES

Previsions
inicials
8.600,00

Modificacion
s

Previsions
definitives
8.600,00

Drets nets
3.525,56

%
execució
41,0%

Recaptació
líquida
3.525,56
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4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
Suma total ingressos

125.135,21
133.735,21

125.135,21
133.735,21

75.000,00
78.525,56

59,9%
58,7%

75.000,00
78.525,56

100,0%
100,0%

PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS
1 DESPESES DE PERSONAL.
2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS.
3 DESPESES FINANCERES.
Suma total despeses

Crèdits inicials

Modificacion
s

73.063,56
60.321,65
350
133.735,21

Crèdits totals
73.063,56
60.321,65
350
133.735,21

Obligacions
reconegudes
38.419,94
25.086,77
190,67
63.697,38

%
execució

Pag. líquids

52,6%
41,6%
54,5%
47,6%

38.419,94
21.147,93
190,67
59.758,54

%
execució

Recaptació
líquida
4.753.634,6
2
57.634,45
1.516.901,6
7
2.687.385,3
0
77.037,85

%
pagament
s
100,0%
3.938,84
84,3%
100,0%
3.938,84
93,8%

Pendent de
pag.

3R TRIMESTRE 2016 - AJUNTAMENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS

Previsions
inicials

1 IMPOSTOS DIRECTES.
2 IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚBLICS I
3
ALTRES

Modificacion
s

Previsions
definitives

Drets nets

6.232.824,00

6.232.824,00

6.312.666,34

101,3%

90.000,00

90.000,00

57.634,45

64,0%

2.645.953,00

5.840,00

2.651.793,00

2.199.343,48

82,9%

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

3.343.925,00

288.703,80

3.632.628,80

2.854.949,05

78,6%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.
TRANSFERÈNCIES DE
7
CAPITAL.
8 ACTIUS FINANCERS.

145.850,00

145.850,00

77.037,85

52,8%

Suma total ingressos

Pendent de %
cobr.
recaptació
1.559.031,7
75,3%
2
100,0%
682.441,81

69,0%

167.563,75

94,1%
100,0%

#DIV/0!
36.911,00
12.495.463,0
0

690.070,19
984.613,99

726.981,19
13.480.076,9
9

27.683,58
11.529.314,7
5

3,8%
85,5%

#DIV/0!
27.683,58
9.120.277,4
7
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PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS

Crèdits inicials

Modificacion
s

Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

%
execució

1 DESPESES DE PERSONAL.

5.336.347,00

142.091,15

5.478.438,15

3.861.976,01

70,5%

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS.

4.473.893,00

293.573,64

4.767.466,64

2.818.210,64

59,1%

3
4
6
9

253.000,00
452.115,00
1.027.108,00
953.000,00
12.495.463,0
0

253.000,00
521.167,22
1.507.004,98
953.000,00
13.480.076,9
9

78.070,28
266.467,48
335.550,20
609.196,81

30,9%
51,1%
22,3%
63,9%

7.969.471,42

59,1%

DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INVERSIONS REALS.
PASSIUS FINANCERS.
Suma total despeses

69.052,22
479.896,98

984.613,99

Pag. líquids
3.861.976,0
1
2.806.275,3
5
78.070,28
213.305,19
335.550,20
609.196,81
7.904.373,8
4

Pendent de
pag.

%
pagament
s
99,9%

11.935,29

53.162,29

65.097,58

100,0%
99,6%
100,0%
80,0%
100,0%
100,0%

3R TRIMESTRE 2016 – O.A. RÀDIO
CANET
PRESSUPOST D'INGRESSOS
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS
TAXES, PREUS PÚBLICS I
3
ALTRES.
4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
Suma total ingressos

Previsions
inicials

Modificacion
s

Previsions
definitives

Drets nets

%
execució

Recaptació
líquida

Pendent de
cobr.

%
recaptació

8.600,00

8.600,00

5.458,69

63,5%

5.458,69

100,0%

125.135,21
133.735,21

125.135,21
133.735,21

125.000,00
130.458,69

99,9%
97,5%

125.000,00
130.458,69

100,0%
100,0%

PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS
1 DESPESES DE PERSONAL.
2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS.

Crèdits inicials
73.063,56
60.321,65

Modificacion
s

Crèdits totals
73.063,56
60.321,65

Obligacions
reconegudes
50.414,35
38.873,40

%
execució
69,0%
64,4%

Pag. líquids
50.414,35
38.873,40
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3 DESPESES FINANCERES.
Suma total despeses

350
133.735,21

350
133.735,21

256,94
89.544,69

73,4%
67,0%

256,94
89.544,69
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
D'acord amb l'article 217 del TRLHL i les regles 52 i 53 de la Instrucció de
Comptabilitat de l'Administració Local, el Ple municipal es dóna per assabentat:
ÚNIC.- RESTAR ASSABENTAT de la informació periòdica d'execució pressupostària i
moviments de tresoreria corresponents als trimestres 1r, 2n i 3r de l'exercici 2016,
de l'Ajuntament de Canet de Mar i l'Organisme Autònom Ràdio Canet.
El senyor interventor explica que es tracta de la informació periòdica que s’ha de
comunicar al Ple municipal sobre l’execució pressupostària i els moviments de
tresoreria corresponent als tres trimestres de l’any 2016. Explica que es referirà a
la del tercer trimestre, que és la més actual. A 30 de setembre d’enguany, els drets
reconeguts nets del pressupost de l’Ajuntament van ser 11.529.314,75 euros, la
qual cosa suposa un grau d’execució de 85,5% de les previsions definitives en
aquesta data. En el pressupost de despeses, el volum d’obligacions reconegudes
netes va ser de 7.969.471,42 euros, la qual cosa suposa un grau d’execució del
59,1% dels crèdits totals a 30 de setembre. Pel que fa a l’Organisme Autònom de
Ràdio Canet, els drets reconeguts nets a 30 de setembre van ser 130.458,69 euros,
un 97,5% de grau d’execució, i en el pressupost de despeses, les obligacions
reconegudes netes van ser de 89.544,69 euros, un grau d’execució del 67%.
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT DE DESPESES REALITZADES DURANT L’EXERCICI 2015
Per provisió d’Alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits per un import total de 2.792,00 euros amb càrrec al pressupost de l’exercici
2016, que corresponen a despeses realitzades per aquest Ajuntament en l’exercici
anterior, sense compromisos de despesa degudament adquirits, i que quedaren
pendents d’aplicació al pressupost a 31 de desembre de 2015 per diversos motius.
El detall de les factures és el següent:
PROVEÏDOR
BUILDIGCENTER, S.A.U.
BUILDIGCENTER, S.A.U.
BUILDIGCENTER, S.A.U.
I.T.C.I.PREVENFOC S.L.
NATURA ACTIVA
AYTOS
SOLUCIONES
INFORMATICAS S.L.U
MARESMOVIL S.L.U
TOTAL

NÚM. FACTURA
0731/1040003686/2013
0731/1060009958/2013
0731/1070002582/2015
2009
13010

DATA FACTURA
01/04/2013
01/06/2013
01/07/2015
19/10/2016
09/12/2015

CONCEPTE
31.03.2013-30.07.2013-ALQUILER
21.06.2013-30.07.2013-ALQUILER
31.07.2015-30.07.2016-ALQUILER
REVISION I CANVIO EXTINTOR
SERVEIS FURGONETA

IMPORT
386,03
1,71
942,71
308,55
413,70

6176
R28151748

31/12/2015
31/11/2015

MANTENIMENT SIGEP
JGO 3 BARRAS NV200

348,23
391,07
2.792,00

Vist l’informe de l’interventor de data 14 de novembre de 2016, que es transcriu a
continuació:
“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de
Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes
Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent:
INFORME NÚM. 120/2016
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits INT/2016/REC/002
I.- RELACIÓ DE FETS
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la seva
aprovació pel Ple:

11
CarrerAmple, 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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses
realitzades en l’exercici 2015 pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de
2.792 euros, amb el següent detall i distribució per aplicacions pressupostàries
OPERACIÓ

APLICACIÓ

IMPORT

PROVEÏDOR

CONCEPTE

220160009622

11 92000 20205

386,03

BUILDIGCENTER, S.A.U.

31.03.2013-30.07.2013-ALQUILER

220160009622

11 92000 20205

1,71

BUILDIGCENTER, S.A.U.

21.06.2013-30.07.2013-ALQUILER

220160009622

11 92000 20205

942,71

BUILDIGCENTER, S.A.U.

31.07.2015-30.07.2016-ALQUILER

220160009604

11 92000 21200

308,55

I.T.C.I.PREVENFOC S.L.

REVISION
EXTINTOR

220160010107

11 92000 21600

413,70

NATURA ACTIVA

SERVEIS FURGONETA

220160010836

11 92000 21600

348,23

AYTOS SOL.INFORMATICAS S.L.U

MANTENIMENT SIGEP

220160010837

11 92000 62400

391,07

MARESMOVIL S.L.U

EXTINTORS/CANVIO

JGO 3 BARRAS NV200

SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns.
No obstant, la Corporació acordarà allò que consideri més oportú.»
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE






Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2
Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el Model Normal
de la Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Local
Bases d’execució el pressupost per l’exercici 2016, article 30.

III.- CONSIDERACIONS
PRIMER.- L’article 176 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
disposa:
“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es podran
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi
les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens local.
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article 182.3.”
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el
seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de
l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix:
“.... Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que
no existeixi consignació pressupostària ...”
SEGON.- L'article 176 del TRLHL consagra el principi d'especialitat temporal, d’acord
amb el qual en el pressupost d’un exercici només s’hi imputen despeses corresponents
a obres, serveis i altres prestacions que es realitzin dins el propi exercici pressupostari.
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D’altra banda el principi comptable de meritació significa que la imputació temporal
d’ingressos i despeses ha de fer-se en funció de la corrent real de béns i serveis no en
el moment en que es produeixi la corrent monetària o financera.
Les despeses que queden pendents de reconeixement i liquidació a 31 de desembre i
que han de ser objecte d'imputació al pressupost de l'exercici següent, quan no
concorren les excepcions del 176.2 TRLHL constitueixen una vulneració del principi
d’anualitat i el principi de meritació.
TERCER.- L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el
reconeixement extrajudicial de crèdits es refereix a despeses realitzades en exercicis
anteriors, que a 31 de desembre de l’exercici t-1 no s’havien pogut liquidar i
reconèixer, i per les quals no existia un compromís de despesa degudament adquirit –
és a dir, no s’havia aprovat i comptabilitzat l’autorització i disposició de la despesa
(fase D o AD).
En el supòsit més genuí, el reconeixement extrajudicial de crèdits tindrà el seu origen
en la realització d’una despesa sense existència de crèdit adequat i suficient, però
també poden derivar d'incidències en la tramitació administrativa, com el retard en
presentació de factura, la seva conformitat pel tècnic responsable o la seva fiscalització
i aprovació.
En aquest cas, es constata que totes les despeses incloses en l'expedient comptaven
amb document RC previ dins de l'exercici 2015, llevat de:
OPERACIÓ

IMPORT

PROVEÏDOR

CONCEPTE

220160009622 11 92000 20205

APLICACIÓ

386,03

BUILDIGCENTER, S.A.U.

31.03.2013-30.07.2013-ALQUILER

220160009622 11 92000 20205

1,71

BUILDIGCENTER, S.A.U.

21.06.2013-30.07.2013-ALQUILER

220160009622 11 92000 20205

942,71

BUILDIGCENTER, S.A.U.

31.07.2015-30.07.2016-ALQUILER

Sense perjudici de les responsabilitats regulades en el Títol VII de la Llei 47/2003, de
17 de novembre, general pressupostària, que es derivin per als òrgans gestors, són
nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals amb rang
reglamentari que incompleixen el caràcter limitatiu dels crèdit pressupostaris (article
46 LGP i 25.2 RD 500/1990). Per tant, en aquells supòsits en què la despesa es va
realitzar sense consignació el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix una
via excepcional de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment injust
de l’administració en detriment del proveïdor, d’acord amb la jurisprudència del
Tribunal Suprem.
QUART.- D’acord amb allò previst en l’article 60.2 RD 500/1990, l’aprovació dels
reconeixement extrajudicials de crèdit en aquests supòsits correspon al Ple.
Igualment, la base 21 de les Bases d'execució del pressupost estableix:
«BASE 21. Competència per al Reconeixement d’Obligacions
1. Correspon a l’Alcalde-President, el reconeixement i la liquidació d’obligacions
derivades dels compromisos de despeses legalment adquirides.
2. Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement de les obligacions en els següents
casos:
— El reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
pressupostària.
— Les operacions especials de crèdit.
— Les concessions de quita i espera.»
Les BEP no regulen, més enllà de designar l'òrgan competent, un procediment
específic per als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits.
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CINQUÈ.- Es constata que a 31 de desembre de 2015 no existia crèdit adequat i
suficient a les aplicacions pressupostàries de referència, a nivell de vinculació jurídica
per aplicar les despeses incloses en aquest expedient.
A la data d'emissió d'aquest informe, les factures i justificants de despesa que són
objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han estat degudament conformades
pel tècnic responsable, llevat de:
OPERACIÓ

IMPORT PROVEÏDOR

CONCEPTE

220160009622 11 92000 20205

APLICACIÓ

386,03

BUILDIGCENTER, S.A.U.

31.03.2013-30.07.2013-ALQUILER

220160009622 11 92000 20205

1,71

BUILDIGCENTER, S.A.U.

21.06.2013-30.07.2013-ALQUILER

220160009622 11 92000 20205

942,71

BUILDIGCENTER, S.A.U.

31.07.2015-30.07.2016-ALQUILER

Cas que es recapti conformitat amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient,
s'incorporarà diligència d'Intervenció fent constar aquesta circumstància.
Existeix crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l’exercici 2016 per aplicar les
despeses incloses en aquest expedient, segons es desprèn dels documents RC expedits
dins d'aquest exercici.
No consta en l'expedient justificació ad hoc, per part dels òrgans gestors, quant a les
causes que han motivat la ruptura del principi d'anualitat pressupostària.
SISÈ.- Els òrgans responsables de l’execució del pressupost no poden considerar el
reconeixement extrajudicial de crèdits com un procediment normal de gestió de la
despesa, i per tant és convenient que adoptin les mesures necessàries per eradicar la
realització de despeses sense consignació pressupostària, com l’obligatorietat de
sol·licitar retencions de crèdit amb caràcter previ a la realització de despeses, també
per les que es tramitin mitjançant acumulació de fases A-D-O.
L’anterior s’ha d’entendre sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles
als òrgans que hagin compromès despesa sense crèdit adequat i suficient.
IV.- CONCLUSIONS
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments
assenyalats en l'apartat III.
L'objecció fiscal formulada té efectes suspensius d'acord amb allò previst en l'article
216.2 lletres a) i c) del TRLHL, i correspon al Ple resoldre la discrepància i aixecar la
suspensió, d'acord amb l'article 217.1 del mateix cos legal.
El present informe s’emet atenent exclusivament a la fiscalització prevista en la
normativa vigent i manifestant, de manera expressa, la no valoració de les
circumstàncies d’oportunitat, necessitat o urgència que motiven l’expedient fiscalitzat.
Tot això és el que procedeix informar, llevat d’error o omissió, i sense perjudici
d’opinió millor fonamentada en Dret.”

En virtut d’allò previst en l’article 217, apartat 1r, del Tex refós de la Llei
d’Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 17 de novembre
de 2016, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar
favorablement aquesta proposta.
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per quinze
vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís
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Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra,
Coia Tenas Martínez, Àngels IsartFalceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze
Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà,
Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres i dues abstencions dels regidors Toni
Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per
despeses realitzades en l’exercici 2015 pendents d’aplicació al pressupost, per un
import total de 2.792 euros, amb el següent detall i distribució per aplicacions
pressupostàries
OPERACIÓ
220160009622
220160009622
220160009622
220160009604
220160010107
220160010836
220160010837

APLICACIÓ
11 92000 20205
11 92000 20205
11 92000 20205
11 92000 21200
11 92000 21600
11 92000 21600
11 92000 62400

IMPORT
386,03
1,71
942,71
308,55
413,70
348,23
391,07

PROVEÏDOR
BUILDIGCENTER, S.A.U.
BUILDIGCENTER, S.A.U.
BUILDIGCENTER, S.A.U.
I.T.C.I.PREVENFOC S.L.
NATURA ACTIVA
AYTOS SOL.INFORMATICAS S.L.U
MARESMOVIL S.L.U

CONCEPTE
31.03.2013-30.07.2013-ALQUILER
21.06.2013-30.07.2013-ALQUILER
31.07.2015-30.07.2016-ALQUILER
REVISION EXTINTORS/CANVIO EXTINTOR
SERVEIS FURGONETA
MANTENIMENT SIGEP
JGO 3 BARRAS NV200

SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns.
El senyor interventor explica que aquest acte comporta l’aprovació de set factures
corresponents a serveis o subministraments prestats en exercicis anteriors que no
tenien un compromís de despesa prèviament adquirit i que, per tant, la seva
aplicació als crèdits del pressupost de l’exercici 2016 comporta el procediment
especial d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits, l’òrgan competent
del qual és el Ple. Són set factures que pugen un import de 2.792 euros.
4.- APROVACIÓ CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE LA
CUP, AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS
Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2015 va
aprovar, entre altres, l’acord següent:
[...]
TERCER.- Designar els regidors següents com a membres del patronat de la fundació
Els Garrofers, en qualitat de patrons municipals:
-

Senyora Roser Utset, com a titular, i senyora Coia Tenas Martínez, com a suplent,
del grup municipal d’ERC
Senyora Esther Agulló Renau, com a titular, i senyor Laureà Gregori Fraxedas,
com a suplent, del grup municipal de CiU
Senyora M. Àngels IsartFalceto, com a titular i senyor Pere Xirau Espàrrech, com
a suplent, del grup municipal de Canetencs Independents
Senyor Santiago López Adan, com a titular, i senyora Cristina Soler Vílchez, com a
suplent, del grup municipal del PP
Senyor Ricard Molins, com a titular, i el senyor Jordi Rojo, com a suplent, del grup
municipal de Som Canet
Senyora Samanta Peláez Pomares, com a titular, i senyora Sílvia Tamayo Mata,
com a suplent, del grup municipal del PSC,.
Senyora Agnès Cortés Mas, del grup municipal de la CUP, que assumeix les
funcions de secretària, i el senyor Xavier Juan, com a suplent.
El senyor Jesús López Sánchez, per tal que assumeixi les funcions de tresorer.

[...]
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Atès que des del dia de la data i fins a aquesta sessió, s’han anat succeint diferents
canvis en els membres dels grups municipals que integren el Patronat de la
Fundació Els Garrofers, tots ells aprovats en diferents sessions del Ple municipal,
Patronat que queda integrat pels representants següents:
-

Senyora Roser Utset, com a titular, i senyora Coia Tenas Martínez, com a
suplent, del grup municipal d’ERC
Senyora Esther Agulló Renau, com a titular, i senyor Jesús Marín i
Hernàndez, com a suplent, del grup municipal de CiU
Senyora M. Àngels IsartFalceto, com a titular i senyor Pere Xirau
Espàrrech, com a suplent, del grup municipal de Canetencs Independents
Senyora Cristina Martí Medina, com a titular, i senyor Toni Romero
Carbonell, com a suplent, del grup municipal del PP
Senyor Ricard Molins, com a titular, i el senyor Jordi Rojo, com a suplent,
del grup municipal de Som Canet
Senyora Samanta Peláez Pomares, com a titular, i senyora Sílvia Tamayo
Mata, com a suplent, del grup municipal del PSC.
Senyor Xavier Juan, del grup municipal de la CUP, que assumeix les
funcions de secretària, i el senyor Marc Jiménez Torres, com a suplent.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, per tal que assumeixi les funcions de
tresorer.

Vista la comunicació, per mitjà d’un correu electrònic, de data 10 de novembre de
2016, del grup municipal de la CUP, mitjançant la qual sol·licita el canvi del seu
representant titular al Patronat de la Fundació Els Garrofers, fins ara el senyor
Xavier Juan, el qual ha de ser substituït pel senyor Andreu Graupera i del seu
representant suplent, fins ara el senyor Marc Jiménez Torres, el qual ha de ser
substituït pel senyor Xavier Juan.
Així, doncs, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per tretze vots a
favor dels regidors, Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet
Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia
Tenas Martínez, Àngels IsartFalceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet
Rovira, Toni Romero Carbonell, Cristina soler Vílchez i Marc Jiménez Torres i quatre
abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel
López Solà i Esther Agulló Renau:
PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament del representant titular del grup
municipal de la CUP al Patronat de la Fundació Els Garrofers, el senyor Xavier Juan,
i del representant suplent, el senyor Marc Jiménez Torres.
SEGON.- Nomenar el senyor Andreu Graupera com a representant titular del grup
municipal de la CUP al Patronat de la Fundació Els Garrofers, que assumeix les
funcions de secretari, i del senyor Xavier Juan, com a representant suplent en
aquest mateix Patronat.
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin
presents en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donar els altres per
notificats amb la mera assistència, i comunicar-lo, també, a la Fundació Els
Garrofers.
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5.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA PER A
LARECONSTRUCCIÓ ESTRUCTURAL DE LA SALA ODÈON DE CANET DE MAR
Atès que després de l’ensulsiada que va tenir lloc el mes de novembre del 2007, és
voluntat d’aquest Ajuntament recuperar l’edifici Odèon, mitjançant Decret de
l’Alcaldia núm. 814/2016, de 2 d’agost, es va resoldre encarregar a la mercantil
DilmeFabré Torras i Associats, SLP, la redacció del corresponent projecte executiu.
Atès que en data 13 d’octubre de 2016, l’anterior mercantil ha presentat a
l’Ajuntament de Canet de Mar dos exemplars en suport paper i dos en CD del
projecte executiu de les obres de “reconstrucció estructural de la Sala Odèon”.
Vist l’informe emès en data 14 d’octubre d’enguany per l’arquitecta municipal, Alba
Farré Nàcher, el contingut literal del qual és el següent:
“INFORME
DE:
ASSUMPTE:
Referència:

SERVEIS TÈCNICS
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA RECONSTRUCCIÓ
ESTRUCTURAL DE LA SALA ODEÓN
Registre d’entrada 5786 de data 13/10/2016

Amb data 13 d’octubre de 2016 i registre d’entrada 5786, Xavier Fabré i Carreras en
representació de DilméFabré Torras i Associats, ha presentat dos exemplars en suport
paper i dos CD del projecte bàsic i d’execució de les obres de “reconstrucció estructural
de la sala Odeón”.
El projecte té per objecte reconstruir l’estructura de la Sala Odeón en la seva totalitat,
per al qual és necessari dur a terme les següents actuacions:
Finalització del reforç estructural de la fonamentació de l’edifici
Reconstrucció del pilar i la volta de l’extrem est, així com la graella estructural del
sostre de la planta baixa que es connectarà a l’estructura existent
Construcció de forjat del sostre de la planta baixa amb xapa col·laborant i del
voladís amb llosa massissa de formigó
Aixecament de les parets de la primera planta que configuren el volum original de
la sala a base d’obra de maó revestit de morter de calç i construcció de les
encavallades de suport de la coberta.
Col·locació de coberta provisional a base de planxes galvanitzades
La reconstrucció del volum original d’aquest edifici noucentista, obra de Rafael Masó,
és un pas més cap a la recuperació de l’edifici amb la finalitat de conservar el
patrimoni d’interès cultural i arquitectònic. La voluntat municipal és que, en un futur,
es puguin albergar usos culturals amb una sala polivalent a la primera planta.
El projecte aportat conté:








Memòria
Documentació gràfica
Amidaments
Pressupost
Annex d’estructura
Annex de gestió de residus
Annex amb Estudi de Seguretat i Salut

D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte executiu defineix el pressupost
d’execució material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA amb els imports
següents:
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Pressupost d’execució material obra
Despeses generals 13%
Benefici Industrial6%
Total
IVA 21%
Pressupost d’execució per contracte

366.656,57€
47.665,35€
21.999,39€
436.321,31€
91.627,48€
527.948,79€

El termini d’execució de les obres s’estima en 5 mesos.
Consultades les normes subsidiàries de planejament vigent, es constata que l’edifici
forma part del sistema d’equipaments públics, amb clau B4 corresponent a
equipament comercial i recreatiu. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig
de 2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de
llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el règim
urbanístic. El POUM manté l’edificació dins el sistema d’equipaments clau SE.
A més a més, el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i elements d’interès històric i
artístic de Canet de Mar inclouen l’Odeon com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), a la
fitxa B047. Donat que l’únic element que subsisteix dels objecte de protecció són les
voltes i pilastres de la planta baixa que no seran objecte de modificació, no és
necessari informe de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya. Tant mateix s’haurà de respectar allò que estableix el
catàleg i l’aixecament de les parets a la planta primera haurà de prendre com a base el
projecte original de Rafael Masó, que es conserva a l’arxiu històric del col·legi
d’arquitectes (tant a Girona com a Barcelona). Per altra banda, l’àmbit d’actuació està
inclòs a un espai d’expectativa arqueològica definit en el mateix Catàleg a la fitxa
AR001 “zona de l’església parroquial”. En aquest sentit els redactors aporten informe
referent a les tasques que cal realitzar en el subsòl on conclouen que en cap cas
s’obrirà el terreny més enllà de destapar alguna de les rases fetes en el dos mil set,
pel que el projecte no contempla cap treball específic de seguiment arqueològic. Un
cop realitzada la consulta pertinent al servei territorial d’arqueologia, s’adverteix que
qualsevol imprevist durant l’execució de l’obra que comporti moviments de terres fora
d’aquelles que ja foren extretes l’any 2007, haurà de comptar amb el vist-i-plau dels
serveis territorials amb el tràmit pertinent. Aquestes condicions hauran de quedar
expressament reflectides al plec que es redacti en virtut de la corresponent
contractació de l’obra.
Conseqüentment, el projecte acompleix amb la normativa urbanística d’aplicació i
conté tots els documents necessaris per a una correcta execució de l’obra. S’informa
favorablement per a la seva aprovació inicial.”

Vist l’informe 26/2016, emès per la secretària i l’interventor municipals, en 14 de
novembre de 2016, el contingut del qual es transcriu a continuació:
“Informe núm. 26/2016 de secretaria i intervenció sobre l’aprovació del
projecte executiu d’obra ordinària anomenat “Reconstrucció estructural de la
Sala Odèon”, redactat per DilméFabré Torras i Associats, SLP.
Núria Mompel i Tusell i Lluís Viñas Peitabí, secretària i interventor de l’Ajuntament de
Canet de Mar, respectivament, d'acord amb allò requerit per l’Alcaldia i en compliment
de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de
Caràcter Nacional, emeten el següent,
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INFORME
ANTECEDENTS
I.-MitjançantDecret de l’Alcaldia núm. 814/2016, de 2 d’agost, es
resoldreencarregar a la mercantil DilmeFabré Torras i Associats, SLP,
redacciód’unprojecteexecutiu per la reconstrucció de la pilastra, arcs i la volta
l’edificiOdèon, per un preu cert i global de 17.999,00 €, més IVA, fixant-se
terminimàxim de lliurement el 15 d’octubre de 2016.

va
la
de
el

II.- En data 13 d’octubre de 2016, l’anterior mercantil ha presentat a l’Ajuntament de
Canet
de
Mar
dos
exemplars
en
Suport
paper
i
dos
en
CD
d’unprojecteexecutiuanomenat“Reconstrucció estructural de la Sala Odèon”.
Ésvoluntat de l’Ajuntament aprobar l’esmentatprojected’obres.
LEGISLACIÓ APLICABLE
-Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques (RLCSP)
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Abast del projecte d’obres.
De conformitat amb allò previst a l’art. 125 RLCSP, els projectes hauran de referir-se
necessàriament a obres completes, és a dir, que puguin ser lliurades a l'ús normal de
l'Administració, sense necessitat d'obres o projectes complementaris i comprenent tots
els elements que siguin precisos per a la seva utilització, sense perjudici de la possible
execució posterior d'altres projectes parcials o fases diferenciades i independents de la
inicial, o de la realització d'ampliacions o millores que posteriorment puguin ser
acordades per circumstàncies sobrevingudes al llarg de l'execució de l'obra, que no
poguessin preveure's al moment de redactar el projecte.
Examinada la memòria del projecte, s’hi fa constar, en essència, el següent:
“El Projecte Executiu per a la Recuperació Estructural de la Sala Odèon de Canet de
Mar contempla la recuperació patrimonial d’aquest edifici Noucentista tan necessària
pel coneixement de l’obra de Rafael Masó, per a la definició de l’espai públic i la plaça
Colomer així com per a la restitució de la volumetria urbana. (...)
(...) La definició del present projecte executiu respon de manera finalista a la
recuperació volumètrica i patrimonial del cos bastit per Rafael Masó. A la fi dels
treballs del present projecte executiu disposarem del verdader volum de la Sala Odèon
i tindrem la percepció real de la seva obra i de l’edifici situat en el seu lloc a la Vila,
tindrem la relació amb la Plaça Colomer i el carrer Gram. Amb aquest projecte
aconseguim la reinserció de l’Odèon en el context urbà, tant físic com de la memòria,
de Canet de Mar.”
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Els funcionaris sotasignants tenen coneixement que, en data 7 d’abril de 2016, s’ha
sol·licitat a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2016, un ajut
en la modalitat de recurs tècnic, la redacció d’un avantprojecte per a la intervenció de
l’edifici Odèon. Dita sol·licitud es motivava de la següent manera:
“Seguint amb la voluntat manifesta des de fa més de 15 anys de restaurar i
recuperaer l'edifici Odèon com a teatre municipal, l'actuació s'encamina cap a la
rehabilitació d'aquest edifici noucentista de Rafael Masó, dotant al municipi d'un
equipament molt necessari i recuperant un símbol de moviments socials i artístics que
han marcat la història de Canet i el seu entorn.
L'any 2005 es van iniciar les obres de rehabilitació de l'edifici Odèon i urbanització de
la plaça Colomer que van quedar paralitzades pels infortunats fets de novembre de
2007 (en què a causa d'un accident va morir un operari). Amb posterioritat s'han dut a
terme obres de consolidació i manteniment per evitar la degradació de l'edifici. L'any
2014 s'han dut a terme obres per recuperar l'espai com a un punt d'atracció turística
elimnant les tanques d'obres que van ser presents durant 7 anys.
L'objectiu final és dotar Canet de Mar d'un teatre municipal amb un aforament d'uns
300 espectadors i una sala petita, així com tots els annexes necessaris (bar, foyer,
despatxos de gestió...). Per altra banda, es pretén la recuperació d'un edifici amb un
nivell de protecció de Bé Cultural d'Interès Local i del seu entorn urbà, doncs és una
edificació situada al bell mig del centre històric (a tocar de l'església).”
Malgrat no es disposa de l’avantprojecte sol·licitat, a la vista dels motius que van
justificar la seva redacció, cal advertir que en cas que la intervenció en l’edifici Odèon
excedís de la recuperació del volum original de Rafael Masó estaríem davant d’un
fraccionament del contracte d’obres prohibit per l’article 86.2 TRLCSP.
Segon.- Contingut del projecte.
El contingut mínim que han de tenir els projectes ve determinat pel tipus d'obra a
realitzar, partint del contingut establert, amb caràcter general, en l'art. 123 TRLCSP,
així, un projecte d’obres ha d’estar integrat pels següents documents:
a) La memòria: descriu l'objecte de l'obra i haurà de recollir les necessitats a satisfer i
els factors econòmics, socials, administratius i estètics a tenir en compte per satisferles, justificant la solució adoptada.
b) Els plànols: Han de descriure gràficament les obres a realitzar, amb el suficient
detall perquè l'obra quedi perfectament definida, inclosa la delimitació dels terrenys
ocupats.
c) Les prescripcions tècniques: Hauran de contenir la descripció de l'obra i regularan la
seva execució pel que fa a característiques dels materials, instal·lacions, normes
d'elaboració, etc.
d) El Pressupost del contracte: Haurà d'estar integrat per:
1.– Relació dels preus de les diferents unitats d'obra i de les partides alçades, estat de
mesuraments i els detalls precisos per a la seva valoració, incloent costos directes i
indirectes.
2.– Pressupost d'execució material: resultat de sumar els preus de les unitats d'obra i
de les partides alçades.

3.– Pressupost base de licitació: És el resultat d'afegir, al pressupost d'execució
material, els següents conceptes:
3.1) Despeses generals: despeses derivades de costos financers, càrregues fiscals,
taxes i altres derivats de l'execució del contracte. Es xifren en un percentatge sobre el
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pressupost d'execució material, a determinar per cada Departament ministerial entre
el 13% i el 17%
El pressupost contempla un percentatge del 13% en concepte de despeses generals.
3.2) Benefici industrial del contractista: xifrat en un 6% del pressupost d'execució
material.
El pressupost contempla un percentatge del 6% en concepte de benefici industrial.
3.3) Import de l'IVA, el tipus del qual s'aplicarà sobre la suma del pressupost
d'execució material, despeses generals i benefici industrial.
El pressupost aplica un 21% d’IVA sobre la suma dels conceptes anteriors.
e) El programa de treball o pla d'obra: Especificarà els terminis en els quals hauran de
ser executades les diferents parts fonamentals en què pugui descompondre's l'obra,
determinant-se els imports que correspondrà abonar durant cadascun d'ells.
f) Estudi geotècnic : Es tracta d’un estudi que han d’incloure, amb caràcter general,
tots els projectes d'obres la naturalesa de les quals no resulti incompatible amb tal
estudi.
g) Estudi de seguretat i salut en l'obra, en els termes previstos en la normativa
corresponent.
h) Les referències i indicacions de tot tipus que resultin necessàries per dur a terme el
replanteig de l'obra.
i) En els casos en què sigui exigible la classificació, el redactor del projecte haurà
d'adjuntar la proposta de classificació que correspongui.
j) Qualsevol altra documentació prevista específicament en normes de caràcter legal o
reglamentari, com per exemple l'avaluació de l'impacte ambiental , d'acord amb la
normativa corresponent.
Respecte
dels
apartats
a),
b),
c),
d),
h)
i
j),
caldria que l’informe de supervisió del projecte es pronunciés sobre el compliment
d’aquests extrems per tractar-se d’aspectes d’indole tècnica que escapen als signants
d’aquest informe.
Pel que fa a l’apartat e), examinat el projecte no consta un pla de treball on es
justifiqui degudament el previsible finançament de l'obra durant el període d'execució i
els terminis en els quals hauran de ser executades les diferents parts fonamentals en
què pugui descompondre's l'obra, determinant-se els imports que correspondrà abonar
durant cadascun d'ells (art. 132 RLCSP), únicament hi apareix un termini general
d’execució de 5 mesos.
En relació a l’apartat f), es comprova que en el mateix no hi consta l’estudi geotècnic
exigit pel TRLCSP, ni cap justificació tècnica que acrediti que aquest resulta
incompatible amb la naturalesa del projecte executiu.
Posar de relleu, respecte l’apartat g), que si bé existeix un document d’Estudi de
Seguretat i Salut en l’annex AN-SS del projecte executiu, a criteri dels signants caldria
que l’informe de supervisió del projecte es pronunciés sobre el compliment del mateix
a la normativa corresponent per tractar-se aquesta d’una qüestió puramenttècnica.
Per últim, en relació a l’apartat i) si bé l’art. 65 TRLCSP, en concordança amb l’art. 88
del mateix text legal, estableix que no és requisit indispensable la classificació del
contractista, atès que l’empresari que executi les obres podrà acreditar la seva
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solvència, indistintament, mitjançant la classificació o els requisits que exigeixi el plec,
convindria que el projecte executiu inclogués la classificació de l’empresari en el grup o
subgrup que, en funció de l’objecte del contracte, correspongui en aquest cas.
Per tot el què s’ha exposat, i tenint en compte que es tracta de defectes tots ells
esmenables, a criteri dels signants, i en exercici de la facultat de supervisió que
habilita a recaptar aclariments, ampliacions de dades o estudis, o rectificacions que
s’estimin oportunes, així com a exigir l'esmena dels defectes que s'observin en el
projecte, procediria requerir als redactors del projecte l’esmena de tot l’anterior.
Caldrà seguir per a això les normes contingudes en l'article 310 TRLCSP, i sent
aplicable, si escau, l'exigència de responsabilitat al redactor del projecte, en els termes
previstos en l'art. 123.4 TRLCSP.
Tercer.- Informe tècnic de supervisió del projecte
De conformitat amb allò previst a l’art. 125 TRLCP, abans de l'aprovació d’un projecte
d’obres, quan la quantia del contracte d'obres sigui igual o superior a 350.000 euros,
com és el present cas ( 436.321,31 € més IVA), l’òrgan de contractació ha de
sol·licitar L’informe de supervisió del projecte té la finalitat de verificar que s'han tingut
en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la
normativa tècnica que resulti d'aplicació per a cada tipus de projecte.
La supervisió d'un projecte s'ha d'estendre als següents extrems, referibles, igualment,
a les modificacions que, si escau, resulti necessari realitzar en el projecte una vegada
iniciada l'execució de l'obra:
– Verificar el compliment de disposicions de caràcter general i les normes tècniques
que resultin d'aplicació al projecte que es tracta.
– Comprovar que els preus dels materials i de les unitats d'obra són adequats.
– Verificar que el projecte conté l'estudi de seguretat i salut.
Consta a l’expedient un informe emès, en data 14 d’octubre de 2016, per part de
l’arquitecta municipal el contingut del qual es transcriu a continuació:
“INFORME
DE:
ASSUMPTE:
Referència:

SERVEIS TÈCNICS
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA RECONSTRUCCIÓ
ESTRUCTURAL DE LA SALA ODEÓN
Registre d’entrada 5786 de data 13/10/2016

Amb data 13 d’octubre de 2016 i registre d’entrada 5786, Xavier Fabré i Carreras en
representació de DilméFabré Torras i Associats, ha presentat dos exemplars en Suport
paper i dos CD del projectebàsic i d’execució de les obres de “reconstrucció estructural
de la sala Odeón”.
El projecte té per objecte reconstruir l’estructura de la Sala Odeón en la sevatotalitat,
per al qualésnecessaridur a terme les següentsactuacions:
Finalització del reforç estructural de la fonamentació de l’edifici
Reconstrucció del pilar i la volta de l’extremest, aixícom la graella estructural del
sostre de la planta baixa que es connectarà a l’estructuraexistent
Construcció de forjat del sostre de la planta baixaambxapacol·laborant i del
voladísamb llosa massissa de formigó
Aixecament de les parets de la primera planta que configuren el volum original de
la sala a base d’obra de maórevestit de morter de calç i construcció de les
encavallades de suport de la coberta.
Col·locació de coberta provisional a base de planxesgalvanitzades
La reconstrucció del volum original d’aquestedificinoucentista, obra de Rafael Masó, és
un pasméscap a la recuperació de l’edificiamb la finalitat de conservar el
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patrimonid’interès cultural i arquitectònic. La voluntat municipal és que, en un futur, es
puguin albergar usos culturalsamb una sala polivalent a la primera planta.
El projecteaportat conté:

Memòria

Documentació gràfica

Amidaments

Pressupost

Annex d’estructura

Annex de gestió de residus

Annex amb Estudi de Seguretat i Salut
D’acordamb
el Decret 179/1995, de
13 de juny, pelquals’aprova el
Reglamentd’obresactivitats i serveisdelsenslocals, el projecteexecutiudefineix el
pressupostd’execució material, les despesesgenerals, el benefici industrial i
l’IVAambelsimportssegüents:
Pressupostd’execució material obra
Despeses generals 13%
Benefici Industrial6%
Total
IVA 21%
Pressupostd’execució per contracte

366.656,57€
47.665,35€
21.999,39€
436.321,31€
91.627,48€
527.948,79€

El terminid’execució de les obres s’estima en 5 mesos.
Consultades les normes subsidiàries de planejamentvigent, es constata que l’edifici
forma part del sistema d’equipamentspúblics, ambclau B4 corresponent a equipament
comercial i recreatiu. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal aprovatinicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de 2015, es
constata que el solar no estàinclòs a l’àmbitsotmès a suspensió de llicències, doncs les
noves determinacions no comporten un canvi en el règimurbanístic. El POUM
mantél’edificaciódins el sistema d’equipamentsclau SE.
A més a més, el Catàleg de PatrimoniArquitectònic i elementsd’interèshistòric i artístic
de Canet de Mar inclouenl’Odeoncom a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), a la fitxa
B047. Donat que l’únicelement que subsisteixdelsobjecte de protección són les voltes i
pilastres de la planta baixa que no será nobjecte de modificació, no ésnecessari
informe de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya. Tantmateixs’haurà de respectar allò que estableix el catàleg
i l’aixecament de les parets a la planta primera haurà de prendrecom a base el
projecte original de Rafael Masó, que es conserva a l’arxiuhistòric del
col·legid’arquitectes (tant a Girona com a Barcelona). Per altra banda,
l’àmbitd’actuacióestàinclòs a un espaid’expectativa arqueológica definit en el
mateixCatàleg
a
la
fitxa
AR001
“zona
de
l’església
parroquial”.
En
aquestsentitelsredactors aporten informe referent a les tasques que cal realitzar en el
subsòlonconclouen que en cap cas s’obrirà el terrenymésenllà de destapar alguna de
les rases fetes en el dos mil set, pel que el projecte no contempla captreballespecífic
de seguimentarqueològic. Un coprealitzada la consulta pertinent al servei territorial
d’arqueologia, s’adverteix que qualsevolimprevistdurantl’execució de l’obra que
comportimoviments de terresforad’aquelles que jaforenextretesl’any 2007, haurà de
comptaramb
el
vist-i-plaudelsserveisterritorialsamb
el
tràmitpertinent.
Aquestescondicionshauran de quedar expressamentreflectides al plec que es redacti en
virtut de la corresponentcontractació de l’obra.
Conseqüentment, el projecteacompleixamb la normativa urbanística d’aplicació i conté
totselsdocumentsnecessaris
per
a
una
correcta
execució
de
l’obra.
S’informafavorablement per a la sevaaprovació inicial.”
Al respecte cal dir que en l’esmentat informe no hi consta ni la verificació del
compliment de disposicions de caràcter general i les normes tècniques que resulten
d'aplicació al projecte ni es comprova que els preus dels materials i de les unitats
d'obra són els adequats. Així mateix, a criteri dels signants, caldria que el mateix
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incorporés totes els aspectes assenyalats en l’apartat segon d’aquest informe per tal
de poder verificar que el projecte que es pretén aprovar compleix amb la normativa
d’aplicació.
Quart.- Òrgan competent per a l’aprovació del projecte.
Atès que l’esmentat projecte executiu “Reconstrucció estructural de la Sala Odèon” no
està previst en l’annex d’inversions del vigent Pressupost municipal, exercici 2016,
segons disposa l’art. 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquells
projectes d’obra quan no estiguin previstos en el Pressupost de la Corporació.
CONCLUSIONS
Primera.- Reiterar l’advertiment formulat en el fonament de dret primer d’aquest
informe quant al possible incompliment de l’art. 86.2 TRLCSP.
Segona.- Requerir als redactors del projecte executiu l'esmena dels defectes observats
en els fonaments de dret segon i tercer, en els termes previstos a l’art. 310 del
TRLCSP.
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, a la data de
signatura electrònica.”

Atès que segons disposa l’art. 37 del 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (en endavant
ROAS), el procediment per a l’aprovació del projecte serà el següent:
1. Acord d’aprovació inicial
2. Informació pública (mínim 30 dies)
3. Aprovació definitiva
Atès que segons disposa l’art. 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a
l’aprovació d’aquells projectes d’obra quan no estiguin previstos en el Pressupost
de la Corporació.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 17 de novembre
de 2016, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar
favorablement aquesta proposta.
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa
l’article 45 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia
d’Urbanisme i Educació, s’acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia
Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez Àngels IsartFalceto, M.
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i sis vots en
contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López
Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de reconstrucció
estructural de la Sala Odèon, redactat pels arquitectes Lluís Dilme i Xavier Fabré
(DilmeFabré Torras i associats, SLP), amb un pressupost d’execució per contracta
de 527.948,74 €, IVA inclòs.
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SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, en
els termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el tauler d’edictes
del’Ajuntament de Canet de Mar, així com al seu web. En cas que transcorregut
aquest termini no s’hagin presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament.
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el
que disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que es
tracta del projecte d’un treball patrimonial i històric d’un edifici. Es reconstrueix el
volum de l’edifici que va dissenyar Rafael Masó, amb la qual cosa es recuperarà
com a volum patrimonial total. Explica que s’ha d’acabar la fonamentació de
l’estructura en base, s’ha de fer el pilar de volta que faltava, s’ha de construir el
forjat de la primera planta, s’han d’aixecar les parets del pis de dalt i s’ha de fer el
tancament provisional de la coberta amb planxes galvanitzades. Aquestes obres
tindran una durada de cinc mesos i, un cop acabades, s’haurà recuperat un
patrimoni històric d’estil noucentista, s’haurà recuperat el bé cultural d’interès local
que tenia Canet. L’import total d’aquesta obra puja a 527.948 euros.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
consideren que hi ha una certa celeritat per portar aquest punt a aprovació i no ho
entenen. En l’última comissió de l’Odèon es va parlar que es tindria el cost total del
projecte executiu abans d’aquest Ple. Comenta que sembla que es té molta pressa,
no tan sols perquè des d’Intervenció i Secretaria es faci un informe desfavorable,
en el sentit que es diu que es posen uns diners en una cosa que encara no està
definida, sinó també perquè encara no es disposa del projecte definitiu. Consideren
més lògic tenir primer el projecte definitiu i aprovar-lo, o no, amb una base sòlida,
amb un informe per part d’Intervenció i Secretaria que doni marge de maniobra.
Considera que s’està avançant massa aquest projecte i no entén per què. No entén
si és que algun grup vol posar sobre la taula el seu compromís electoral i per això
es porta a aprovació en aquest Ple. Considera que s’està parlant d’unes quantitats
de diner molt altes i valdria la pena primer valorar si Canet és capaç d’aconseguir
aquest finançament, sigui quina sigui la via de finançament, la qual cosa es veurà
en l’aprovació del pressupost per a l’any que ve. Si es fes així, l’aprovació seria més
sòlida i de més confiança. No qüestiona si aquest projecte s’ha de fer o no, el que
qüestiona és que s’hagi de dur a terme en aquest Ple, amb aquesta poca solidesa i
l’informe negatiu d’Intervenció i Secretaria. Per aquest motiu el seu grup municipal
hi votarà en contra.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que
quan han estudiat aquest assumpte, els ha fet la sensació que tornaven a estar en
el període 2007-2011. El senyor Marín explica que en l’informe d’Intervenció i
Secretaria es manifesta que la licitació d’aquest projecte no està prevista en l’annex
d’inversions del pressupost d’aquest any 2016 i que, per tant, la seva aprovació
s’ha de dur a terme pel Ple municipal. No entén per què Intervenció fa aquesta
manifestació si el senyor Llovet ha explicat que es licitarà l’any vinent. Demana que
el senyor Llovet ho aclareixi i comenta que aquest fet va en la línia del que
comentava el senyor Romero de fer les coses precipitadament.També explica que
aquest projecte estava valorat en 17.999 euros, la qual cosa vol dir que es va
adjudicar per un preu, un euro per sota del que marca la Llei com a límit per dur a
terme una licitació. Això sol ja motivaria el seu vot en contra. Ara bé, es vol referir
a alguns aspectes de l’informe emès per Intervenció i Secretaria. En els fonaments
de dret d’aquest informe, en el primer punt, ja s’assenyala que malgrat que no es
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disposa de l’avantprojecte sol·licitat, cal advertir que en cas que la intervenció de
l’acció a l’edifici Odèon accedís la recuperació del volum original de Rafael Masó,
s’estaria davant d’un fraccionament del contracte prohibit per l’article 86 de la
Llei.Quan es fa referència al contingut dels projectes, aquest informe manifesta que
pel que fa a uns apartats concrets del projecte caldria que l’informe de supervisió
d’aquest projecte es pronunciés sobre el compliment d’aquests extrems per tractarse d’aspectes d’índole tècnic i no jurídic. Pregunta al senyor Llovet si és que no hi
ha l’informe de l’arquitecta municipal que podria esmenar aquestes mancances que
posen de relleu Intervenció i Secretaria. Per altra banda, Intervenció i Secretaria
també manifesten que, un cop examinat el projecte, no consta un pla de treball on
es justifiqui degudament el previsible finançament de l’obra durant l’execució i els
terminis en què han de ser executades les diferents parts fonamentals en què pugui
descompondre’s l’obra, ni tampoc determina els imports que correspondran a
cadascun d’ells, aspecte regulat també per la Llei. Únicament hi apareix un termini
general d’execució de cinc mesos. Aquest informe també comprova que aquest
projecte no compta amb l’estudi geotècnic exigit ni cap justificació tècnica que
acrediti que resulta compatible amb la naturalesa del projecte executiu. Demana al
senyor Llovet si és que l’Ajuntament no exigeix un estudi geotècnic per dur a terme
una obra d’aquest tipus, pregunta si és que no és necessari, ja que en altres
municipis per fer obres majors es demanen aquests estudis. L’informe jurídic també
posa de relleu que si bé hi consta un document d’estudi de seguretat i salut com a
annex al projecte executiu, caldria que l’informe de supervisió del projecte es
pronunciés sobre el compliment d’aquest document d’acord amb la normativa que
el regula. Recordaran tots que, malauradament, hi va haver un episodi tristíssim fa
uns anys que exigiria, al seu entendre, extremar al màxim, per part dels
responsables municipals, les mesures de seguretat. L’informe de Secretaria i
Intervenció també explica que si bé no és requisit indispensable la classificació del
contractista que hagi de fer les obres d’aquest projecte, consideren que convindria
que el projecte executiu inclogués aquesta classificació en el grup o subgrup que
calgui, d’acord amb l’objecte del contracte. Pregunta al senyor Llovet si no creuen
que l’Administració no hauria d’exigir la màxima solvència a l’empresa constructora.
Els signants d’aquest informe, doncs, manifesten que tenint en compte que tots són
defectes esmenables, i aquí el senyor Marín recorda les paraules del senyor Romero
de voler precipitar-se en l’aprovació d’aquest assumpte, el seu criteri és, en exercici
de la facultat de supervisió que habilita a recaptar aclariments, ampliacions de
dades o estudis, o rectificacions que s’estimin oportunes, així com a exigir l'esmena
dels defectes que s'observin en el projecte, procediria requerir als redactors del
projecte l’esmena de tot l’anterior. Troben un xic precipitat que es presenti aquest
projecte, tenint en compte que tots els defectes o mancances detectades per
l’informe de Secretaria i Intervenció són esmenables. Pel que fa a l’informe
favorable de l’arquitecta municipal, Intervenció i Secretaria manifesten que no hi
consta ni la verificació del compliment de disposicions de caràcter general ni les
normes tècniques que resulten d’aplicació al projecte, ni es comprova que els preus
dels materials i de les unitats d’obra siguin els adequats. També demanen que en
aquest informe hi haurien de constar tots aquells aspectes que han enumerat en
l’informe jurídic i que són de caràcter tècnic, per tal de poder verificar que el
projecte que es pretén aprovar compleix amb la normativa d’aplicació. Pel que fa a
la part econòmica, ja ha comentat al principi de la seva intervenció, que aquest
informe esmenta que el projecte no forma part de l’annex d’inversions del
pressupost del 2016 i pregunta, doncs, com pensen finançar-lo. És evident que els
serveis jurídics i econòmics municipals no han gosat posar la parauladesfavorable a
l’informe, però veient-lo, de fet, ja no cal. Ha volgut fer aquesta explicació
detallada perquè imaginen que els nous membres del govern són conscients que
s’aprova un projecte amb un bon grapat de mancances tècniques i sense partida
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pressupostària, que és l’aspecte més important, sumant-hi un informe dels serveis
jurídics de la casa força escèptic en la viabilitat del projecte. El seu grup, ja en
campanya, el 2015, malgrat el que s’ha dit aquestes últimes setmanes, ja van
manifestar el seu suport al projecte d’un espai cultural per al poble. Si tothom està
d’acord que aquest espai ha de ser a l’Odèon, el seu grup ho troba perfecte, tot
ique el projecte actual ja és bastant diferent del que es pretenia fer segons alguna
proposta electoral. Tot i així, el seu grup hi estarà d’acord, però no poden estar
d’acord que es faci d’aquesta manera, sense un projecte solvent i sense
finançament. Acaba la seva intervenció repetint que sembla que hagin tornat al
període 2007-2011. Per aquests motius, el vot del seu grup municipal serà en
contra.
El senyor Llovet explica que aquest projecte es va presentar a la Comissió de
l’Odèon i, per tant, es va presentar a tots els grups municipals i tots els que van
venir van poder donar la seva opinió. Com molt bé han dit, no hi ha un informe
desfavorable, a diferència de molts altres assumptes que durant tots aquests anys
s’han anat aprovant. Per altra banda, el senyor Llovet vol aclarir que el que avui es
vol aprovar no és un projecte global d’un centre cultural, sinó que és un projecte
urbanístic de recuperació d’un edifici patrimonial i històric, per tant, no es pot tenir
cap altre pressupost que no sigui per aquest projecte de recuperació urbanístic
patrimonial i històric, la recuperació d’un edifici noucentista de l’arquitecte Rafael
Masó. És el mateix cas que quan alguns membres de l’oposició estaven a govern i
van dur a terme la recuperació de les voltes de la planta baixa de l’edifici, ja que en
aquell moment a ningú se li va ocórrer dir-los que per què no presentaven el
projecte global d’un centre cultural i el pressupost total d’aquesta inversió. En
aquest moment, es porta a terme l’aprovació del projecte d’una obra. Si s’han
estudiat l’expedient, hauran vist que aquesta aprovació requereix d’un termini de
30 dies d’exposició pública del projecte, abans de poder fer l’aprovació definitiva, la
qual cosa vol dir que aquest expedient s’acaba a finals d’any. Per aquest motiu, la
licitació, que evidentment serà oberta, transparent i pública, es farà al 2017. I serà
aleshores que s’haurà de comptar amb un pressupost. Aquesta és la raó per la qual
ara es fa l’aprovació d’aquest projecte, perquè si hi hagués la partida total de tot el
projecte, s’hauria de dur a terme la licitació directa, perquè no necessitarien una
aprovació de Ple. Han volgut ser prou transparents per presentar al Ple tot el
projecte executiu. I si algú es pregunta si al 2017 es comptarà amb aquesta
partida, el senyor Llovet explica que, de moment, ja han aconseguit 250.000 euros
de la Diputació, 135.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat i tenen
previstos uns recursos municipals, que no vol dir que estiguin aprovats, per poder
pagar en la seva totalitat aquesta obra. D’altra banda, explica que en l’informe
favorable de l’arquitecta municipal sí que consten totes les actuacions que s’han de
fer, si bé és cert que en el que es presenta avui no hi ha unes parts que
descomponguin el projecte per mostrar com s’anirà pagant aquesta obra, un cop es
liciti, d’acord amb les factures i la feina feta. Explica que això es durà a terme amb
la licitació de l’obra. A les bases de licitació s’indicaran les fases en què s’ha de dur
a terme aquest projecte executiu, de manera que es pugui facturar per parts.
Comenta que, com molt bé diuen la senyora secretària i el senyor interventor, hi ha
petits defectes esmenables en aquest projecte, defectes que s’esmenaran quan es
licitin les obres. Repeteix que avui estan presentant un projecte executiu de
manera pública i transparent i no ho fan com s’havia fet fins ara que es presentava
a la Junta de Govern Local i no es feia públic. El Govern ara considera que quan hi
haprojectes d’aquesta mida, s’han de presentar públicament. Així, doncs, aquesta
proposta que presenten és la que van presentar també a la Comissió de l’Odèon,
amb les mateixes tipologies i conclusions que se’n van extreure. Repeteix que el
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que es presenta és la reconstrucció urbanística i patrimonial d’un edifici històric de
Rafael Masó. Tots s’haurien de sentir orgullosos de tirar endavant aquest projecte.
El senyor Marín explica que el seu grup no està en contra del projecte de
reconstrucció de l’Odèon. El que ha fet ha estat exposar una sèrie de dubtes en el
redactat d’aquest projecte. Agraeix al senyor Llovet l’aclariment sobre la licitació de
l’obra, que es durà a terme l’any que ve, quan sí que hi haurà una partida
pressupostària per poder fer-ho. Però aleshores no entén per què en l’informe de
Secretaria i Intervenció es fa esment d’aquest punt, si ja es tenia previst que,
després de l’exposició pública del projecte ja s’arribaria a l’any 2017. Si no s’ha de
dur a terme aquest any, perquè ha de constar que no hi ha pressupost en l’informe
de Secretaria i Intervenció.
El senyor Llovet respon que és un tema tècnic. Quan es presenta en públic el
projecte executiu d’una obra s’ha de tenir la totalitat del pressupost de l’obra
perquè se suposa que aquesta obra es portarà immediatament a licitació. Si aquest
projecte s’hagués aprovat al mes de gener s’entendria millor, ja que tindria més
sentit dir que no hi ha una partida destinada a aquesta obra en el pressupost del
2016, però com que s’està aprovant inicialment al mes de novembre, amb els 30
dies de l’exposició pública i l’aprovació definitiva ja s’arriba a l’exercici 2017,
exercici en el qual, un cop aprovat el pressupost, hi haurà aquesta partida
necessària per poder dur a terme les obres. Ara bé, l’informe d’Intervenció s’ha fet
per dur a aprovació aquest projecte i com que aquesta partida no existeix en el
pressupost actual, el senyor interventor ho ha de fer constar.
El senyor Romero comenta que l’aprovació d’aquest projecte, doncs, ésun
compromís que en el pressupost de l’any que ve hi haurà una partida destinada a
aquestes obres. És a dir, el pressupost s’està avançant i estan obligant o demanant
a tot l’equip de govern que aprovin un projecte que potser no han discutit entre ells
que és el mateix que dir que hipotequen una part de la inversió de l’any que ve.
Pregunta si no han pensat que aquest es podria aprovar el 5 o el 6 de gener, com si
els Reis portessin l’Odèon a Canet de Mar. Així, doncs, l’única explicació que troba
perquè es vulgui aprovar aquest projecte avui i no en un ple de l’any que ve és
política i que el grup municipal d’ERC obliga als seus nous socis de govern a fer
aquesta inversió. Repeteix que ningú ha dit que no es vulgui dur a terme aquest
projecte, però considera que la manera de fer-ho no és la millor per part d’un nou
equip de govern.
La senyora alcaldessa comenta al senyor Romero es podria estalviar les valoracions
agosarades d’obligació cap a diferents grups municipals.
El senyor Marín demana poder fer dos matisos a les paraules del senyor Llovet. El
senyor Llovet ha comentat que es fa d’aquesta manera per un tema tècnic i el seu
grup demana que ho expliqui una mica més, ja que continuen sense acabar-ho
d’entendre. El segon matís té a veure amb la intervenció del senyor Romero i és
que si l’execució d’aquest projecte ha d’anar als pressupostos de l’any vinent, per
què no es fa tot l’any vinent, un cop aprovat el pressupost.
El senyor Llovet comenta que els Reis Mags podrien fer que el PP pagués una part
d’aquest projecte, això sí que seria una bona feina del govern central, però li
sembla que aquests Reis no passaran. De tota manera, explicarà novament el que
no s’ha entès. Si aquest projecte es porta a aprovació al Ple de finals de gener,
després del període d’exposició pública, l’aprovació definitiva seria cap a finals de
febrer, principis de març. A partir d’aquest moment, es pot començar a fer la
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licitació de les obres, la qual cosa vol dir que les obres començarien a l’estiu o
passat l’estiu i es trobarien altre cop amb problemes per tenir tot el projecte
executat durant el 2017. Per tant, la idea del govern és presentar ara el projecte
executiu i fer l’exposició pública durant aquest període. Així, només entrar al 2017,
ja es podrà licitar les obres i es podran dur a terme durant tot el 2017 amb més
tranquil·litat. El senyor Llovet comenta que les paraules del senyor Romero no
tenen sentit, ja que els grups municipals que formen part del govern duien la
proposta de recuperació de l’Odèon al seu programa. Aquestes paraules haurien
tingut sentit si al govern hi hagués hagut precisament el grup municipal del PP, que
no duia al seu programa aquest projecte. De fet, si recorda les al·legacions al
pressupost de l’exercici 2016, hi havia algun grup que va demanar que durant el
2016 s’invertís un milió d’euros en el projecte. A més a més, s’ha de teniren
compte que dels recursos de l’Ajuntament se n’inverteixen molt pocs, ja que, com
ha dit anteriorment, han aconseguit 385.000 euros en subvencions d’altres
administracions. Així, doncs, considera que no és agosarat afirmar que els grups
que formen part del govern no se senten ni forçats ni pressionats per aprovar
aquest projecte. Potser en el cas del grup del PP sí que passaria perquè, potser sí
que estaven per desenvolupar un projecte cultural, però potser pensaven a fer-ho
en un altre lloc del poble.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, vol aclarir que en cap moment s’han sentit obligats a aprovar aquest
projecte. Recorda que aquest projecte es va començar a desencallar quan el senyor
Masvidal i ell mateix eren a govern fa anys, quan compartien govern precisament
amb el grup municipal del PP. Amb això vol aclarir que aleshores creien en aquest
projecte i hi continuen creient. Per tant, en cap moment s’han vist obligats a res.
La senyora Sívlia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que la
seva intervenció és en la mateixa línia que la del senyor Xirau, ja que el seu grup
també comparteix aquest projecte. A més a més, ja han començat a parlar de
pressupost iaquesta és una quantitat d’inversió molt petita que permetrà aprofitar
les subvencions que arribaran.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica
que, per al·lusions, volen ratificar el seu compromís amb l’Odèon i recorda que va
ser el seu grup municipal el que va demanar que s’invertissin més diners en aquest
projecte des d’aquest mateix any 2016. En cap moment s’han sentit traïts o forçats
perquè creuen en el projecte i només es tracta d’afegir una quantitat al que ja es té
d’aquest any.
El senyor Romero es dirigeix al senyor Xirau per dir-li que ell serà qui estarà al
capdavant del pressupost i sabrà que d’il·lusions no es viu. Aquest no és un tema
d’ERC o del PP, el senyor Llovet sempre va a parar a allà mateix, ara s’està parlant
de Canet. L’únic que volen saber ésper què porten a aprovació aquest projecte
avui, quan d’aquí a un mes es podria fer amb el pressupost del 2017. No hi troben
cap explicació correcta. No és comprensible que es faci pel fet que potser l’obra
triga molt i no es pot acabar al 2017. Aquí ningú no ha dit que no es faci l’Odèon,
l’únic que han dit és que es faci el projecte executiu de tota l’obra i que es faci
legalment.
El senyor Llovet comenta que no ha estat ell el que ha començat a parlar de partits.
La senyora alcaldessa comenta que s’està fent tot de manera legal. Cedeix la
paraula al senyor Marín i demana que es vagi tancant aquest assumpte.
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El senyor Marín explica que en cap moment s’ha dit que no vulguin tirar endavant
el projecte de l’Odèon. El que s’ha dit és que l’informe jurídic no cal que porti la
paraula desfavorable escrita a les conclusions, ja que hi ha un munt d’esmenes per
fer al projecte. Pregunta si s’han plantejat què passarà si d’aquí a un mes no
s’aprova el pressupost i, de tota manera, si s’aprova d’aquí a un mes el pressupost,
aquest també té un període d’exposició pública que farà que no sigui executiu fins a
finals del mes de gener. A partir d’aleshores s’ha de fer la licitació de les obres, per
tant, de tota manera s’arriba a l’estiu amb l’obra per començar. A més a més, la
senyora Tamayo ha comentat que és una inversió petita i el seu grup considera que
una inversió de 500.000 euros no és petita si es parla d’un pressupost de 12
milions. També comenta que la senyora Serra ha dit que es tracta d’afegir una
quantitat al que ja es té d’aquest any i pregunta què és això que es té aquest any,
ja que no està reflectit en el pressupost municipal.
La senyora Tamayo aclareix que el que és petita és l’aportació que haurà de fer
l’Ajuntament.
El senyor Llovet comenta que el mateix senyor Marín ha aclarit el problema de per
què es fa d’aquesta manera. Explica que a finals del mes que ve s’aprovarà el
pressupost, el qual estarà a exposició pública fins a finals del mes de gener. A
principis de febrer s’hauria d’aprovar el projecte de l’Odèon, que estaria a exposició
pública fins a finals de març. A partir d’aquí es podrien licitar les obres,
procediment que qual duraria fins al mes de maig o el de juny. La subvenció que es
rebrà del Departament de Cultura de la Generalitat s’ha de tancar abans dels mesos
d’octubre o novembre del 2017, i si la licitació no està llesta fins al mes de juny ja
no hi ha temps d’acabar l’obra a temps per justificar aquesta subvenció a termini,
ja que aquesta obra té un termini de cinc mesos d’execució. Només que hi hagués
un mes de desavinença ja no es compleix. I si l’obra no es pogués començar al
juny, ja s’acabaria al 2018, amb la qual cosa hi hauria una partida al 2017 que no
s’hauria utilitzat. Per això, torna a repetir, aquesta és una de les raons per la qual
es porta el projecte a aprovació en aquest Ple.
6.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE PERSONAL AL
SERVEI DE
L’ADMINISTRACIÓ.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de setembre de 2016, va
acordar sobreseure l’expedient incoat pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària i urgentde data 12 de febrer de 2016, per a la determinació de la
possible responsabilitat patrimonial dels senyors PNA i JMS, en la condemna
efectuada a l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant sentència núm. 284/2013,
del Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, doncs no s’ha pogut
acreditar irrefutablement que existís una actuació per part dels caps policials
investigats, que provoqués una situació laboral degradant en el Sr. JJBT.
Atès que el Sr. JJBT, en data 27 d’octubre, va presentar un escrit sol·licitant la
declaració de nul·litat de l’esmentat acord.
Atès que tot i no haver-se fet una declaració formal de la consideració com a
interessat del Sr. JJBT, aquesta es pot deduir dels propis actes de l’Administració
doncs se li han notificat tots els acords recaiguts en l’expedient i fins i tot es van
desestimar, pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de setembre d’enguany,
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les al·legacions presentades pel Sr. JMS en relació a la seva oposició a la
consideració com a persona interessada del Sr. JJBT.
Atès que cal considerar l’esmentat escrit com un recurs de reposició ja que segons
disposa l’article 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques (en endavant LPAC), l’error a
absència de la qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la
seva tramitació sempre que se’n dedueixi el seu veritable caràcter.
Atès que l’art. 47.1 LPAC, conté els supòsits en els que els actes de les
Administracions Públiques són nuls de ple dret, essent aquest llistat un
numerusclausussense que se’n pugui admetre cap altre.
Vist l’escrit presentat pel senyor JJBT en el que demana la nul·litat de ple dret de
l’acord pres pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de setembre de 2016,
sense argumentar que s’hagi donat lloc a cap dels supòsits previstos a l’art. 47.1
LPAC, sinó que es limita a opinar que la instructora de l’expedient no ha actuat
diligentment ja que no se l’ha cridat a declarar a ell ni a altres persones a les que
ell considera que se’ls hauria d’haver pres declaració i contravé el que disposa una
sentència ferma que considera com a fets provats l’existència de l’assetjament.
Atès que com ja es posar de manifest a l’acord pres pel Ple de la Corporació en
sessió de data 29 de setembre d’enguany, tal i com va manifestar el Tribunal
Constitucional en la seva sentència de data 1 de febrer de 2016, en els
procediments seguits per a la reclamació de responsabilitat patrimonial de
l’Administració, es limiten a jutjar l’existència de la seva responsabilitat, i no una
responsabilitat afegida, diferent i de caràcter subjectiu del personal al seu servei,
per acabar afirmant que “el primer procés no va substanciar responsabilitat
subjectiva alguna que operi amb l’efecte positiu de cosa jutjada material”. Per tant,
cal considerar que són fets provats en seu judicial l’existència de l’assetjament dels
dos comandaments de la Policia Local, doncs així ho posa de manifest el propi
Tribunal Constitucional.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 17 de novembre
de 2016, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar
favorablement aquesta proposta.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern
i com a instructora de l’expedient, s’acorda per quinze vots a favor dels regidors
Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís llovet Bayer, Raquel Serra
Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels
IsartFalceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc
Jiménez Torres, i dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina
Soler Vílchez:
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició presentat contra l’acord plenari de
data 29 de setembre d’enguany, pel Sr. JJBT en data 27 d’octubre de 2016, doncs
no ha argumentat que es doni cap dels supòsits previstos a l’art. 47.1 LPAC, per tal
que es pugui considerar que aquest acte està viciat de nul·litat de ple dret.
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a tots els interessats en l’expedient.
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La senyora Coia Tenas Martínez, com a instructora de l’expedient, explica que en el
Ple de 29 de setembre d’enguany es va acordar sobreseure l’expedient incoat pel
Ple de la corporació en sessió extraordinària i urgent de 12 de febrer de 2016 per a
la determinació de la possible responsabilitat patrimonial a un treballador i a un
extreballador de la casa. En data 27 d’octubre, el senyor JJBT, part interessada en
aquest expedient, va entrar al registre de l’Ajuntament un escrit mitjançant el qual
sol·licitava la declaració de nul·litat d’aquest acord, acollint-se a l’article 47.1 de la
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que estableix els supòsits en què els actes d’aquestes
administracions són nuls de ple dret. Aquests supòsits són molt concrets i el senyor
JJBT no argumenta res que s’aculli a cap d’aquests, per tant no es pot admetre
aquest recurs de reposició i per això es decideix desestimar-lo.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
CREACIÓ DE FITXERS DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Atès que el Ple municipal de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 de
novembre de 2011, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de creació dels
fitxers de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de
Mar.
Atès que el text íntegre d’aquesta Ordenança es va publicar al BOP del dia 10 de
febrer de 2012 i va entrar en vigor, d’acord amb la seva Disposició final, l’endemà
d’aquesta publicació.
Atès que l’Annex 1 d’aquesta Ordenança contenen els diferents fitxers de dades
personals de nova creació que operen a l’Ajuntament.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 31 de maig de 2012, va aprovar
inicialment una modificació de l’Annex 1 d’aquesta Ordenança per tal d’incloure
fitxers de dades personals de nova creació i registrar-los en el Registre de Protecció
de Dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 26 de juliol de 2012, va aprovar
inicialment una altra modificació de l’Annex 1 d’aquesta Ordenança per tal
d’incloure altres fitxers de dades personals de nova creació i registrar-los en el
Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 26 de març de 2015, va aprovar
inicialment una nova modificació de l’Ordenança mitjançant la creació d’un Annex 2
de modificació de fitxers de dades ja existents, tot incorporant-hi el fitxer anomenat
“Registre d’interessos”.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 7 de maig de 2015, va aprovar inicialment
una altra modificació de l’Annex 1 d’aquesta Ordenança per tal d’incloure un nou
fitxer de dades personals de nova creació i registrar-lo en el Registre de Protecció
de Dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Atès que un dels fitxers registrats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya,
l’anomenat Xissap, publicat al BOP número 47 de data 24 de febrer de 2009, cal ser
modificat de la manera següent:
2. Serveis Socials Bàsics
32
CarrerAmple, 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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

a) Denominació, finalitat i usos previstos:
Denominació: Serveis Socials Bàsics.
Finalitat: Gestió integrada de la informació dels serveis socials bàsics
municipals.
Usos previstos: Gestió dels expedients de serveis socials incloent les
demandes, problemàtiques, plans d’intervenció, tramitacions de recursos
i serveis i actuacions en general de l’àmbit de l’atenció social.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida:
Persones o col·lectius: usuaris dels serveis socials bàsics municipals.
Procedència de les dades: Dades facilitades pels interessats o els seus
representants legals, per tercers, i per entitats i administracions
públiques que treballen amb els Ajuntaments en temes de serveis socials
bàsics.
Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis,
transmissió electrònica.
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: usuaris
dels serveis socials bàsics municipals.
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou el següent tipus de dades:
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon,
DNI o NIF, número de seguretat social o mutualitat, número de registre
personal, signatura. Altres dades: informació de la sol·licitud.
 Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic i salut. Obtingudes
amb el consentiment exprés i per escrit de l’interessat.
 Altres categories de dades:
- Dades de característiques personals: estat civil, dades familiars, edat,
sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement.
- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o
possessions, aficions i estils de vida.
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència
professional.
- Dades d’ocupació: historial laboral, llocs de treball.
- Dades d’informació comercial: activitats i negocis.
- Dades econòmica, financera i d’assegurances: ingressos i rendes,
hipoteques, dades de nòmina, subsidis i beneficis, crèdits, préstecs i
avals, impostos i deduccions i dades bancàries.


e) Sistema de tractament: parcialment automatitzat. Automatitzat amb
connexió remota, mitjançant xarxa de telecomunicacions pública al
servidor de la Diputació de Barcelona, i no automatitzat en formularis i
documentació en paper.
f) Cessió de dades previstes: Entitats i Administracions Públiques que
treballen amb els Ajuntaments en temes de serveis socials bàsics.
g) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència.
h) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar.
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i)

Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Canet de Mar.

j) Mesures de seguretat: Nivell alt
Atès que per dur a terme les modificacions de fitxers ja registrats cal modificar
l’Ordenança de creació dels fitxers de protecció de dades de caràcter personal de
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb la inclusió a l’Annex 2 del fitxer modificat.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 17 de novembre
de 2016, 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 la modificació de l’Ordenança de creació dels fitxers de
protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb la
inclusió a l’Annex 2 de modificació de fitxers de dades ja existents, del següent
fitxer:
ANNEX 2
2. Serveis Socials Bàsics
a) Denominació, finalitat i usos previstos:
Denominació: Serveis Socials Bàsics.
Finalitat: Gestió integrada de la informació dels serveis socials bàsics
municipals.
Usos previstos: Gestió dels expedients de serveis socials incloent les
demandes, problemàtiques, plans d’intervenció, tramitacions de recursos
i serveis i actuacions en general de l’àmbit de l’atenció social.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida:
Persones o col·lectius: usuaris dels serveis socials bàsics municipals.
Procedència de les dades: Dades facilitades pels interessats o els seus
representants legals, per tercers, i per entitats i administracions
públiques que treballen amb els Ajuntaments en temes de serveis socials
bàsics.
Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis,
transmissió electrònica.
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: usuaris
dels serveis socials bàsics municipals.
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou el següent tipus de dades:




Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon,
DNI o NIF, número de seguretat social o mutualitat, número de registre
personal, signatura. Altres dades: informació de la sol·licitud.
Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic i salut. Obtingudes
amb el consentiment exprés i per escrit de l’interessat.
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Altres categories de dades:
Dades de característiques personals: estat civil, dades familiars, edat,
sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement.
- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o
possessions, aficions i estils de vida.
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència
professional.
- Dades d’ocupació: historial laboral, llocs de treball.
- Dades d’informació comercial: activitats i negocis.
- Dades econòmica, financera i d’assegurances: ingressos i rendes,
hipoteques, dades de nòmina, subsidis i beneficis, crèdits, préstecs i
avals, impostos i deduccions i dades bancàries.
-

e) Sistema de tractament: parcialment automatitzat. Automatitzat amb
connexió remota, mitjançant xarxa de telecomunicacions pública al
servidor de la Diputació de Barcelona, i no automatitzat en formularis i
documentació en paper.
f) Cessió de dades previstes: Entitats i Administracions Públiques que
treballen amb els Ajuntaments en temes de serveis socials bàsics.
g) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència.
h) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar.
i)

Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Canet de Mar.

j) Mesures de seguretat: Nivell alt
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
aprovadadefinitivament sense necessitat de nou acord. El termini començarà a
comptar a partir de l’endemà de la publicació al BOP.
TERCER.- Aprovada definitivament, aquesta modificació 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.
La senyora Àngels IsartFalceto, regidora delegada de Benestar Social i Règim
Intern, explica que es tracta d’un fitxer de dades personals que pertany a Serveis
socials, però que s’ha d’incloure a l’Ordenança que regula aquest aspecte. Té per
objecte protegir la intimitat i la privadesa personal i familiar de les persones. Hi ha
tres nivells de protecció de dades, el baix, el mitjàil’alt i és una garantia legal que
té tothom de protecció de les dades personals, una garantia que imposa unes
obligacions als responsables del fitxer.
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8.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA
La senyora alcaldessa explica que en aquest punt s’introdueixen unes propostes per
via d’urgència. Primer llegirà els enunciats d’aquests punts per tal de votar si
s’inclouen per via d’urgència, la qual es votarà una sola vegada per tots els
assumptes.
8.1.- Donació compte del Decret de l’Alcaldia número 1155/2016, de
cessament i revocació de les delegacions de l’Alcaldia dels membres del
grup municipal de CiU
8.2.-Donació compte del Decret de l’Alcaldia número 1191/2016, de 22 de
novembre, de modificació de les delegacions de l’Alcaldia
8.3.- Nova periodificació del règim de sessions de la Junta de Govern Local
8.4.- Aprovació modificació acord del Ple municipal de data 30.06.15 amb
relació a les retribucions dels càrrecs electes
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la
consideració dels presents la declaració d’urgència de quatre punts no inclosos a
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i
declarada per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el
nombre de dret del Ple municipal i tot seguit es dóna compte dels diferents
assumptes:
8.1.-DONACIÓ COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 1155/2016
DE CESSAMENT I REVOCACIÓ DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA DELS
MEMBRES DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU
Vist el Decret de l’Alcaldia número 1155/2015, de data 16 de novembre, el qual es
transcriu a continuació:
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, pel qual es va resoldre
nomenar els membres de la Junta de Govern Local, designar tinents d’alcalde i
efectuar, en favor de diferents regidors de la Corporació, una delegació genèrica
d’atribucions, entre d’altres aspectes.
Atès que amb posterioritat es van modificar les anteriors delegacions en virtut del
Decret d’Alcaldia número 1337/2015, de 22 de desembre, en ocasió de al renúncia del
regidor senyor Ivan Aranda i Mena i pressa de possessió del nou regidor senyor Quirze
Planet i Rovira.
Acceptada la renúncia presentada pel senyor Jesús Marín i Hernàndez, 1er Tinent
d’Alcalde de Promoció de la Vila, a continuar ostentant la direcció interna i la gestió
específica dels serveis corresponents a l’àrea de seguretat ciutadana, es dictà el Decret
d’Alcaldia número 88/2016, de 9 de febrer, de modificació de les delegacions
d’atribucions.
Vist que en data 2 de setembre de 2016 es dictà el Decret d’Alcaldia 979/2016, de
modificació de les delegacions del regidor Sr. Àngel López Solà i facultats de l’Àrea 1
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Tinència d’Alcaldia de Promoció de la Vila, titularitat del 1er Tinent d’Alcalde Jesús
Marín i Hernàndez.
Atès que és l'alcaldia l'òrgan competent per nomenar i cessar lliurement, d'entre els
membres de la junta de govern local, els Tinents d’Alcalde.
Atès que es fa necessari, per a la bona marxa dels assumptes municipals, redistribuir
les delegacions d’atribucions actuals, és pel que, de conformitat a les competències
que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, TRLMRLC, el ROM i el ROF.
RESOLC
PRIMER.- Cessar als regidors que consten a continuació i que integren
l’òrgancol·legiat de la Junta de Govern Local, com a membres de la mateixa, amb
efectes a partir del dia de la present resolució:
1.

Senyor Jesús Marín i Hernàndez

2.

Senyor Laureà Gregori Fraxedas

SEGON.- Conseqüentment, deixar sense efecte el nomenament dels anteriorsregidors
com a 1er i 3er Tinent d'alcalde, respectivament, mantenint la resta de nomenaments
de Tinents d’Alcalde i l’ordre de prelació dels mateixos, en substitució d’aquesta
Alcaldia.
TERCER.- Revocar la delegació genèrica d’atribucions efectuada mitjançant
Decretd’alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, i modificada posteriorment pel Decret
d’Alcaldia 979/2016, de 2 de setembre, en favor del regidor Sr. Jesús Marín i
Hernàndez, corresponent a l’Àrea 1 anomenada l’Àrea 1 Tinència d’Alcaldia de
Promoció de la Vila, recuperant aquesta alcaldia, a partir del dia de la present
resolució, la direcció i gestió genèrica dels serveis corresponents a l’àrea de Promoció
econòmica, i la direcció interna i la gestió específica dels serveis corresponents de les
àrees de medi ambient, agricultura i obres i serveis.
QUART.- Revocar la delegació genèrica d’atribucions efectuada mitjançant
Decretd’alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, en favor del regidor Sr. Laureà
Gregori i Fraxedas, corresponent a l’Àrea 3 anomenada l’Àrea 3 Tinència d’Alcaldia
d’Administració Oberta, recuperant aquesta alcaldia, a partir del dia de la present
resolució la direcció i gestió genèrica dels serveis corresponents a l’àrea de Règim
Intern, Serveis informàtics i desenvolupament tecnològic, i la direcció interna i la
gestió específica dels serveis corresponents de l’àrea d’Hisenda.
CINQUÈ.- Revocar, amb efectes del dia de la present resolució, la delegacióefectuada
en virtut del Decret núm. 979/2016, de 2 de setembre, en favor del regidor senyor
Àngel López i Solà, corresponent a la organització de la direcció interna i gestió dels
serveis corresponents a l’àmbit funcional de Sistemes informàtics i desenvolupament
tecnològic, de l’Àrea 0 d’Alcaldia, recuperant la direcció interna i les funcions
específiques que, a partir de la data, seran exercides directament per aquesta Alcaldia.
SISÈ.- Revocar, amb efectes del dia de la present resolució, la delegació
efectuadamitjançant el Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, en favor de la regidora
Esther Agulló Renau, corresponent a la organització de la direcció interna i gestió dels
serveis corresponents a l’àmbit funcional de benestar social i gent gran, de l’Àrea 0
d’Alcaldia, recuperant la direcció interna i les funcions específiques que, a partir de la
data, seran exercides directament per aquesta Alcaldia.
SETÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats.
VUITÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 delROF.
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NOVÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament en la primera sessióque
celebri, conforme determina l’article 38.d) ROF.

És per això que:
ÚNIC.- Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 1155/2016, de 16 de
novembre, de cessament i revocació e les delegacions de l’Alcaldia dels membres
del grup municipal de CiU.
8.2.-DONACIÓ COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 1191/2016,
DE 22 DE NOVEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS DE
L’ALCALDIA
Vist el Decret de l’Alcaldia número 1191/2016, de data 22 de novembre, el qual es
transcriu a continuació:
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, pel qual es va resoldre
nomenar els membres de la Junta de Govern Local, designar tinents d’alcalde i
efectuar, en favor de diferents regidors de la Corporació, una delegació genèrica
d’atribucions, entre d’altres aspectes.
Atès que amb posterioritat s’han anat modificant les anteriors delegacions en virtut
dels Decrets d’Alcaldia número 1337/2015, de 22 de desembre, 88/2016, de 9 de
febrer, 979/2016, de 2 de setembre i 1155/2016, de 16 de novembre.
Atès que correspon a aquesta Alcaldia designar els membres que integraran la Junta
de Govern Local, en nombre no superior al terç (5) del legal dels que integren la
corporació (17).
Atesa la naturalesa d'òrgans necessaris que ostenten els tinents d'alcalde, que fa que
hagin de ser-hi en totes les corporacions locals, essent l'alcaldia l'òrgan competent per
nomenar-los i cessar-los lliurement d'entre els membres de la junta de govern local i
assenyalar l'ordre de prelació en la substitució de l'Alcaldia.
Atès que s'estima oportú delegar en els tinents d'alcalde i en els regidors delegats
l'exercici de les competències legalment atribuïdes a aquesta Alcaldia que seguidament
s'expressen, amb la finalitat que la distribució funcional o per grans àrees de la funció
de govern s'organitzi sota el criteri de major proximitat a la gestió, per part dels
òrgans delegats.
Atès que igualment es fa necessari, per a la bona marxa dels assumptes municipals,
redistribuir les delegacions d’atribucions actuals.
És pel que, de conformitat als articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (LRBRL); 35, 52 i 53 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28
de novembre (ROF) i 54, 55 i 56 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 (TRLMC).

RESOLC
PRIMER.- Nomenar membres de la junta de govern local, òrgan col·legiat presiditper
l’alcaldessa, els regidors següents
1.

Senyor Pere Xirau i Espàrrech
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2.
3.
4.
5.

Senyor Lluís Llovet i Bayer
Senyora Raquel Serra i Lerga
Senyora Sílvia Tamayo i Mata
Senyor Josep Maria Masvidal i Serra

SEGON.- Designar tinents d'alcalde els regidors membres de la junta de governlocal
que a continuació es relacionen, que substituiran aquesta Alcaldia en els supòsits
legalment previstos, segons l'ordre de nomenament que s'indica:
1r. tinent d'alcalde:
2n. tinent d'alcalde:
3ra. tinent d'alcalde:
4a. tinent d’alcalde:
5è. Tinent d’alcalde:

Pere Xirau i Espàrrech
Lluís Llovet i Bayer
Raquel Serra i Lerga
Sílvia Tamayo i Mata
Josep Maria Masvidal i Serra

TERCER.- Efectuar en favor dels membres de la junta de govern local i en la restade
regidors de l’equip de govern que s’esmenten una delegació general d'atribucions, que
modifica les existents fins a la data, per a la gestió dels assumptes de llurs respectives
àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional que s'efectua en aquest mateix
decret:
Alcaldia. Aquesta Alcaldia es reserva les funcions polítiques i administratives, degestió
i d’impulsió de la Comunicació, l’Atenció ciutadana i la Seguretat ciutadana.
Aquesta Alcaldia efectua les delegacions específiques de les atribucions que es diran en
favor dels regidors no integrants de la junta de govern local per tal que, dins dels seus
respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels
serveis corresponents als que es concreten aquestes delegacions, sense facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers:
Regidora delegada de Promoció Econòmica
Sra. Misericòrdia (Coia) Tenas Martínez
Regidor delegat d’Obres i Serveis.
Sr. Quirze Planet i Rovira
Regidora delegada de festes i joventut
Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer
Regidora delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern Sra. Maria Àngels Isart
i Falceto
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit
d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquestes a
l'Alcaldia o a la junta de govern local.
Primera Tinència d’Alcaldia. Titular: Pere Xirau i Espàrrech. Aquesta Alcaldiadelega
en la 1a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents de les àrees d’Hisenda i Cultura. L'abast de les funcions d'aquestes
delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la totalitat
dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense
facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Segona Tinència d’Alcaldia. Titular: Lluís LLovet i Bayer. Aquesta Alcaldia delegaen
la 2a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents de les àrees d’Urbanisme i Educació . L'abast de les funcions d'aquestes
delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la totalitat
dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense
facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
39
CarrerAmple, 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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Tercera Tinència d’Alcaldia. Titular: Raquel Serra i Lerga. Aquesta Alcaldia delegaen
la 3a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents a les àrees de Participació ciutadana, Igualtat i Noves Tecnologies.
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i
l’execució, referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit
genèric d'atribucions, sense facultat de resolució mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
Quarta Tinència d’Alcaldia. Titular: Sílvia Tamayo Mata. Aquesta Alcaldia delegaen
la 4a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents a l’àrea d’Esports. Així mateix, en tant que Adjunt a Comunicació
realitzarà aquelles funcions que en cada moment li encomani l’Alcaldia relacionades
amb aquesta àrea. L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a
l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la totalitat dels assumptes que guardin
relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense facultat de resolució mitjançant
actes administratius que afectin a tercers.
Cinquena Tinència d’Alcaldia. Titular: Josep Maria Masvidal i Serra. AquestaAlcaldia
delega en la 5a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents a l’àrea de Medi Ambient, Agricultura i Sanitat. L'abast de les funcions
d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la
totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions,
sense facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
QUART.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindranefecte
des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors afectats, i
seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia.
En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats
i dels tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les
competències delegades, com a titular de la competència originària, i s’entén a
aquests efectes exercitada la potestat d'avocació en base a la present resolució, sense
necessitat de cap altra resolució expressa en aquest sentit.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, la qual s’enténacceptada la
competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no
es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
SISÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del ROF.
SETÈ.- D’aquest decret se n’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament en
laprimera sessió que celebri, conforme determina l’article 38.d) ROF.
Ho mana i signa la senyora alcaldessa Blanca Arbell i Brugarola, a la vila de Canet de
Mar.[[[FIN_INCLUSION_PLANTILLA]

És per això que:
ÚNIC.- Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 1191/2016, de 22 de
novembre, de modificació de les delegacions de l’Alcaldia.

8.3.- NOVA PERIODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Atès que en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2015, el Ple municipal va
aprovar, entre d’altres, l’acord següent:
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[...]
SEGON.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es
convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dimecres que no siguin festius, a
les 08.30 hores, en la sala de Juntes de l’Ajuntament.
[...]

Atès que per al bon funcionament de la corporació es considera necessari i
convenient fer un canvi en l’horari d’aquest òrgan col·legiat, tot conservant el dia i
el lloc en què es duen a terme les reunions.
Atès que segons l’art. 99 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, és
competència del Ple municipal determinar la periodicitat de reunió en sessions
ordinàries de la Junta de Govern.
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les
previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, de conformitat amb
la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia
Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels IsartFalceto,
M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i sis
abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel
López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez:
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es
convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dimecres no festius, a les 12.00
hores, a la sala de Juntes de l’Ajuntament.
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa per posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries setmanals de la Junta de Govern Local, dins de la mateixa
setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un
període vacacional, sempre i quan això no menyscabi la gestió dels assumptes
municipals.
TERCER.-Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats/des que
no siguin presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord i als caps
dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.
QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.

8.4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA
30.06.15 AMB RELACIÓ A LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES
El Ple Municipal de data 30 de juny de 2015, va aprovar l’establiment del règim de
dedicació dels membres polítics de la Corporació, i del seu règim de retribucions i
indemnització.
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Entre els punts aprovats hi ha:
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, l’alcaldessa
Sra. Blanca Arbell i Brugarola exercirà els seu càrrec en règim de dedicació
parcial amb el percentatge de dedicació del 30%,que equival a un mínim de 12
hores setmanals de treball efectiu, i a partir de la constitució del nou Consell
Comarcal del Maresme exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.
A aquest efecte serà donada d’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social.
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els membres
de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en
règim de dedicació exclusiva i seran donats d’alta al règim corresponent de la
Seguretat Social:
1.
2.

Senyor Jesús Marín i Hernàndez
Senyor Laureà Gregori i Fraxedas

TERCER.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els membres
de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en
règim de dedicació parcial, amb els percentatges que s’indiquen i seran donats
d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.:
1. Senyora Misericòrdia Tenas i Martínez, amb una dedicació del 50% que
correspon a un mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
2. Senyora M. Assumpta Revoltos i Vaquer, amb una dedicació del 50% que
correspon a un mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
3. Senyor Àngel Lòpez i Solà, amb una dedicació del 50% que correspon a un
mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
4. Senyora Esther Agulló i Renau, amb una dedicació del 25% que correspon
a un mínim de 10 hores setmanals de treball efectiu.
QUART.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les
atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a
les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats
de juny i desembre; que es meritaran des de l’1 de desembre de l’any anterior
fins al 31 de maig de l’any en curs, la de juny i des de l’1 de juny fins al 30 de
novembre, la de desembre.
1. ALCALDESSA
- Senyora Blanca Arbell i Brugarola
Del 13 de juny de 2015 fins a la data de constitució del nou Consell Comarcal
del Maresme
12.174,12 euros/any
A partir d’aquella data en endavant
40.580,40 euros/any
2.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
- Senyor Jesús Marín i Hernàndez
Regidor de Medi Ambient, Agricultura i Seguretat

35.362,91 euros/any
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- Senyor Laureà Gregori i Fraxedas
Regidor d’Hisenda

35.362,91 euros/any

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL
- Senyora Misericòrdia Tenas i Martínez
Regidora de Promoció Econòmica i Règim Intern

17.681,33 euros/any

-Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer
Regidora de Festes, joventut i entitats

17.681,33 euros/any

-Senyor Àngel López i Solà
Regidor d’Obres i Serveis, Sistemes
informàtics i desenvolupament tecnològic

17.681,33 euros/any

-Senyora Esther Agulló i Renau
Regidora de Benestar social i gent gran

8.840,67 euros/any

La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en
règim de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra
retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels
Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o
indemnitzacions que les pugui correspondre per la seva assistència als Consells
d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades,
fins a un màxim de dos; i també serà incompatible amb les indemnitzacions
que s’estableixen en l’apartat següent i amb el desenvolupament d’altres
activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al serveis de les Administracions Públiques.
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes
retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció
donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre.
El Ple de data 24 de setembre de 2015, va modificar el règim de dedicació de
l’alcaldessa atès que en data 15 de juliol va prendre possessió del càrrec de
diputada a la Diputació de Barcelona i que el Ple de la Diputació de Barcelona de
data 29 de juliol va establir el règim de retribucions dels electes sense dedicació,
per adequar-ho a la nova situació, prenent els acords següents:
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 1 d’agost de 2015, l’alcaldessa
Sra. Blanca Arbell i Brugarola exercirà els seu càrrec en règim de dedicació
parcial amb el percentatge de dedicació del 70%, que equival a un mínim de
28 hores setmanals de treball efectiu. A aquest efecte serà donada d’alta al
règim corresponent de la Seguretat Social.
.../...
QUART.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les
atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació
es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a
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les mensualitats de juny i desembre; que es meritaran des de l’1 de
desembre de l’any anterior fins al 31 de maig de l’any en curs, la de juny i
des de l’1 de juny fins al 30 de novembre, la de desembre.
1. ALCALDESSA
- Senyora Blanca Arbell i Brugarola
A partir del dia 1 d’agost de 2015
.../...

28.406,28 euros/any

El Ple de data 29 de desembre de 2015, va modificar el règim de dedicació del
regidor d’Hisenda, prenent els acords següents:
PRIMER.- Modificar l’acord del Ple de 30 de juny de 2015, en relació amb el
règim de dedicació i les retribucions dels electes, quedant establert de la manera
següent:
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 1 de gener de 2016, els
membres de la corporació que a continuació es relacionen, exerciran els
seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva i seran donats d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social:
1. Senyor Jesús Marín i Hernàndez
TERCER.- Establir que, amb efectes del dia 1 de gener de 2016, els
membres de la corporació que a continuació es relacionen, exerciran els
seus càrrecs en règim de dedicació parcial, amb els percentatges que
s’indiquen i seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social:
1. Senyor Laureà Gregori Fraxedas, amb una dedicació del 95%, que
correspon a un mínim de 36 hores setmanals de treball efectiu.
2. Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer, amb una dedicació del 65%
que correspon a un mínim de 25 hores setmanals de treball efectiu.
3. Senyora Misericòrdia Tenas i Martínez, amb una dedicació del 50% que
correspon a un mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
4. Senyor Àngel Lòpez i Solà, amb una dedicació del 50% que correspon
a un mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
5. Senyora Esther Agulló i Renau, amb una dedicació del 30% que
correspon a un mínim d’12 hores setmanals de treball efectiu.
6. Senyor Quirze Planet i Rovira, amb una dedicació del 30% que
correspon a un mínim d’12 hores setmanals de treball efectiu.
QUART.- Establir, amb efectes del dia 1 de gener de 2016, a favor dels
membres de la corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions delegades i
assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les
quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats
de juny i desembre; que es meritaran des de l’1 de desembre de l’any
anterior fins al 31 de maig de l’any en curs, la de juny i des de l’1 de juny
fins al 30 de novembre, la de desembre.
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.../...
2.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
- Senyor Jesús Marín i Hernàndez
Regidor de Medi Ambient, Agricultura i Seguretat 37.131,02 euros/any
3.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ PARCIAL
- Senyor Laureà Gregori i Fraxedas
Regidor d’Hisenda
-Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer
Regidora de Festes, joventut i esports

35.362,91 euros/any

24.135,17 euros/any

4.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL
- Senyora Misericòrdia Tenasi Martínez
Regidorade Promoció Econòmica i Règim Intern 18.565,51 euros/any
-Senyor Àngel López i Solà
Regidor d’Obres i Serveis, Sistemes
informàtics i desenvolupament tecnològic

18.565,51 euros/any

-Senyor Quirze Planet i Rovira
Regidor de Culturai Participació

11.139,31 euros/any

-Senyora Esther Agulló i Renau
Regidora de Benestar social i gent gran

11.139,31 euros/any

El Ple de data 28 de juliol de 2016, va modificar el règim de dedicació del regidor
de Medi Ambient, Agricultura i Seguretat, prenent els acords següents:
PRIMER.- Modificar l’acord del Ple de 30 de juny de 2015, que ha estat
modificat posteriorment, pels Plens Municipals de data 24 de setembre de
2015 i de 29 de desembre de 2105,en relació amb el règim de dedicació i les
retribucions dels electes, deixant sense efecte, a data 31 d’agost de 2016,
l’apartat segon de l’acord abans esmentat, establint que el primer tinent
d’alcalde Sr. Jesús Marín i Hernàndez, exercirà el seu càrrec sense dedicació,
amb dret a percebreles indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats
aprovades en el punt cinquè del mateix acord de data 30 de juny de 2015,
pels imports que es detallen a continuació:
a) Per assistència a les sessions de Ple
b) Per assistència a les sessions de la J. Govern Local
c) Per assistència a la Comissió Assessora
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes

184,42 euros
368,33 euros
50,00 euros
50,00 euros

Que es faran efectives mes mesos vençuts i es computaran des del dia 15
del mes anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament.
.../...
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Vist el decret de l’Alcaldia núm 1155/2016, de data 16 de novembre de 2016, en el
que se cessaven els regidors senyors Jesús Marín i Hernàndez i Laureà Gregori
Fraxedas, com a membres de la Junta de Govern Local, es deixaven sense efecte
els seus nomenaments com a primer i tercer tinent d'alcalde, respectivament, i es
revocaven les delegacions genèriques d'atribucions efectuades mitjançant el Decret
de l'Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, a favor dels regidors Sr. Jesús Marín i
Hernàndez, Sr. Laureà Gregori Fraxedas i de la regidora Sra. Esther Agulló Renau i
mitjançant el Decret de l'Alcaldia 979/2015, de 2 de setembre, a favor del regidor
Sr. Àngel López Solà.
Vist el decret de l’Alcaldia núm. 1191/2016, de data 22 de novembre de 2016 pel
qual es nomenen els membres de la Junta de Govern Local, es designen els Tinents
d'alcalde i s'efectuen les delegacions per a la gestió dels assumptes de llurs
respectives àrees d'actuació, a favor dels membres de la Junta de Govern Local i de
la resta de regidors de l'equip de govern.
Vist l’informe conjunt de secretaria i intervenció, que es transcriu a continuació:
“Informe núm. 27/2016 de secretaria i intervenció sobre la proposta d’acord
de modificació de l’acord del Ple municipal de data 30.06.2015 amb relació a
les retribucions dels càrrecs electes.
Núria Mompel i Tusell i Lluís Viñas Peitabí, secretària i interventor de l’Ajuntament de
Canet de Mar, respectivament, d'acord amb allò requerit per l’Alcaldia i en compliment
de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de
Caràcter Nacional, emeten el següent,
INFORME
I.- ANTECEDENTS
1.- En la sessió ordinària de 24 de novembre de 2016 es sotmet a aprovació pel Ple,
amb caràcter d’urgència, la següent proposta d’acord:
“APROVACIÓ MODIFICACIÓ ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30.06.15
AMB RELACIÓ A LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES
El Ple Municipal de data 30 de juny de 2015, va aprovar l’establiment del règim de
dedicació dels membres polítics de la Corporació, i del seu règim de retribucions i
indemnització.
Entre els punts aprovats hi ha:
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, l’alcaldessa Sra.
Blanca Arbell i Brugarola exercirà els seu càrrec en règim de dedicació parcial amb el
percentatge de dedicació del 30%,que equival a un mínim de 12 hores setmanals de
treball efectiu, i a partir de la constitució del nou Consell Comarcal del Maresme
exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. A aquest efecte serà donada
d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva i seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social:
1. Senyor Jesús Marín i Hernàndez
2. Senyor Laureà Gregori i Fraxedas
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TERCER.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de
dedicació parcial, amb els percentatges que s’indiquen i seran donats d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social.:
1. Senyora Misericòrdia Tenas i Martínez, amb una dedicació del 50% que correspon
a un mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
2. Senyora M. Assumpta Revoltos i Vaquer, amb una dedicació del 50% que
correspon a un mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
3. Senyor Àngel Lòpez i Solà, amb una dedicació del 50% que correspon a un mínim
de 19 hores setmanals de treball efectiu.
4. Senyora Esther Agulló i Renau, amb una dedicació del 25% que correspon a un
mínim de 10 hores setmanals de treball efectiu.
QUART.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les
quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any
i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre; que es
meritaran des de l’1 de desembre de l’any anterior fins al 31 de maig de l’any en curs,
la de juny i des de l’1 de juny fins al 30 de novembre, la de desembre.
1. ALCALDESSA
- Senyora Blanca Arbell i Brugarola
Del 13 de juny de 2015 fins a la data de constitució del nou Consell Comarcal del
Maresme
12.174,12 euros/any
A partir d’aquella data en endavant
40.580,40 euros/any
2.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
- Senyor Jesús Marín i Hernàndez
Regidor de Medi Ambient, Agricultura i Seguretat

35.362,91 euros/any

- Senyor Laureà Gregori i Fraxedas
Regidor d’Hisenda

35.362,91 euros/any

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL
- Senyora Misericòrdia Tenas i Martínez
Regidora de Promoció Econòmica i Règim Intern

17.681,33 euros/any

-Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer
Regidora de Festes, joventut i entitats

17.681,33 euros/any

-Senyor Àngel López i Solà
Regidor d’Obres i Serveis, Sistemes
informàtics i desenvolupament tecnològic

17.681,33 euros/any

-Senyora Esther Agulló i Renau
Regidora de Benestar social i gent gran

8.840,67 euros/any

La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en règim
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i
Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les
pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de
govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també
serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent i
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amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les
Administracions Públiques.
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions
estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei
14/2000, de 29 de desembre.
El Ple de data 24 de setembre de 2015, va modificar el règim de dedicació de
l’alcaldessa atès que en data 15 de juliol va prendre possessió del càrrec de diputada a
la Diputació de Barcelona i que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 29 de juliol
va establir el règim de retribucions dels electes sense dedicació, per adequar-ho a la
nova situació, prenent els acords següents:
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 1 d’agost de 2015, l’alcaldessa Sra. Blanca
Arbell i Brugarola exercirà els seu càrrec en règim de dedicació parcial amb el
percentatge de dedicació del 70%, que equival a un mínim de 28 hores setmanals de
treball efectiu. A aquest efecte serà donada d’alta al règim corresponent de la
Seguretat Social.
.../...
QUART.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les
quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any
i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre; que es
meritaran des de l’1 de desembre de l’any anterior fins al 31 de maig de l’any en curs,
la de juny i des de l’1 de juny fins al 30 de novembre, la de desembre.
1. ALCALDESSA
- Senyora Blanca Arbell i Brugarola
A partir del dia 1 d’agost de 2015
.../...

28.406,28 euros/any

El Ple de data 29 de desembre de 2015, va modificar el règim de dedicació del regidor
d’Hisenda, prenent els acords següents:
PRIMER.- Modificar l’acord del Ple de 30 de juny de 2015, en relació amb el règim de
dedicació i les retribucions dels electes, quedant establert de la manera següent:
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 1 de gener de 2016, els membres de la
corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva i seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social:
1. Senyor Jesús Marín i Hernàndez
TERCER.- Establir que, amb efectes del dia 1 de gener de 2016, els membres de la
corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de
dedicació parcial, amb els percentatges que s’indiquen i seran donats d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social:
1. Senyor Laureà Gregori Fraxedas, amb una dedicació del 95%, que correspon a
un mínim de 36 hores setmanals de treball efectiu.
2. Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer, amb una dedicació del 65% que
correspon a un mínim de 25 hores setmanals de treball efectiu.
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3. Senyora Misericòrdia Tenas i Martínez, amb una dedicació del 50% que
correspon a un mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
4. Senyor Àngel Lòpez i Solà, amb una dedicació del 50% que correspon a un
mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
5. Senyora Esther Agulló i Renau, amb una dedicació del 30% que correspon a un
mínim d’12 hores setmanals de treball efectiu.
6. Senyor Quirze Planet i Rovira, amb una dedicació del 30% que correspon a un
mínim d’12 hores setmanals de treball efectiu.
QUART.- Establir, amb efectes del dia 1 de gener de 2016, a favor dels membres de la
corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o
parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que
a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les
mensualitats de juny i desembre; que es meritaran des de l’1 de desembre de l’any
anterior fins al 31 de maig de l’any en curs, la de juny i des de l’1 de juny fins al 30 de
novembre, la de desembre.
.../...
2.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
- Senyor Jesús Marín i Hernàndez
Regidor de Medi Ambient, Agricultura i Seguretat

37.131,02 euros/any

3.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ PARCIAL
- Senyor Laureà Gregori i Fraxedas
Regidor d’Hisenda

35.362,91 euros/any

-Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer
Regidora de Festes, joventut i esports

24.135,17 euros/any

4.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL
- Senyora Misericòrdia Tenasi Martínez
Regidorade Promoció Econòmica i Règim Intern

18.565,51 euros/any

-Senyor Àngel López i Solà
Regidor d’Obres i Serveis, Sistemes
informàtics i desenvolupament tecnològic

18.565,51 euros/any

-Senyor Quirze Planet i Rovira
Regidor de CulturaiPartipació

11.139,31 euros/any

-Senyora Esther Agulló i Renau
Regidora de Benestar social i gent gran

11.139,31 euros/any

El Ple de data 28 de juliol de 2016, va modificar el règim de dedicació del regidor de
Medi Ambient, Agricultura i Seguretat, prenent els acords següents:
PRIMER.- Modificar l’acord del Ple de 30 de juny de 2015, que ha estat modificat
posteriorment, pels Plens Municipals de data 24 de setembre de 2015 i de 29 de
desembre de 2105,en relació amb el règim de dedicació i les retribucions dels electes,
deixant sense efecte, a data 31 d’agost de 2016, l’apartat segon de l’acord abans
esmentat, establint que el primer tinent d’alcalde Sr. Jesús Marín i Hernàndez, exercirà
el seu càrrec sense dedicació, amb dret a percebreles indemnitzacions per assistències
a òrgans col·legiats aprovades en el punt cinquè del mateix acord de data 30 de juny
de 2015, pels imports que es detallen a continuació:
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a) Per assistència a les sessions de Ple
b) Per assistència a les sessions de la J. Govern Local
c) Per assistència a la Comissió Assessora
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes

184,42 euros
368,33 euros
50,00 euros
50,00 euros

Que es faran efectives mes mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament.
.../...
Vist el decret de l’Alcaldia núm 1155/2016, de data 16 de novembre de 2016, en el
que se cessaven els regidors senyors Jesús Marín i Hernàndez i Laureà Gregori
Fraxedas, com a membres de la Junta de Govern Local, es deixaven sense efecte els
seus nomenaments com a primer i tercer tinent d'alcalde, respectivament, i es
revocaven les delegacions genèriques d'atribucions efectuades mitjançant el Decret de
l'Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, a favor dels regidors Sr. Jesús Marín i
Hernàndez, Sr. Laureà Gregori Fraxedas i de la regidora Sra. Esther Agulló Renau i
mitjançant el Decret de l'Alcaldia 979/2015, de 2 de setembre, a favor del regidor Sr.
Àngel López Solà.
Vist el decret de l’Alcaldia núm. 1191/2016, de data 22 de novembre de 2016 pel qual
es nomenen els membres de la Junta de Govern Local, es designen els Tinents
d'alcalde i s'efectuen les delegacions per a la gestió dels assumptes de llurs
respectives àrees d'actuació, a favor dels membres de la Junta de Govern Local i de la
resta de regidors de l'equip de govern.
Vist l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en la seva nova redacció donada per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril, segons el
qual el Ple de Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als
grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix,
idèntic per a tots els grups i un altre de variable, en funció del nombre de membres de
cadascun d’ells, dins dels límits que, s’estableixin amb caràcter general a les lleis de
pressupostos generals de l’estat i sense que es pugui destinar al pagament de
retribucions del personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició
de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per les Lleis
11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, en concordança amb l'article
166 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, els membres de les Corporacions Locals
tenen dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre
indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en
concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses
realitzades en l’exercici del càrrec, es proposa al Ple de la Corporació, que prengui els
acords següents:
PRIMER.- Modificar l’acord del Ple de 30 de juny de 2015, que ha estat modificat
posteriorment, pels Plens Municipals de data 24 de setembre de 2015, de 29 de
desembre de 2015 i 28 de juliol de 2016,en relació amb el règim de dedicació i les
retribucions dels electes, deixant sense efecte, a data 16 de novembre de 2016, pel
que respecte dels regidors Sr. Laureà Gregori Fraxedas, Sr. Àngel López Solà i Sra.
Esther Agulló Renau, establint que exerciran els seus càrrecs de regidors sense
dedicació, amb dret a percebreles indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats
aprovades en el punt cinquè del mateix acord de data 30 de juny de 2015, pels
imports que es detallen a continuació:
a) Per assistència a les sessions de Ple

184,42 euros

50
CarrerAmple, 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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
b) Per assistència a la Comissió Assessora
c) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes

50,00 euros
50,00 euros

Que es faran efectives mes mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament.
Quedant configurat el quadre d’assistències de la manera següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lluís Llovet Bayer, Tinent d’alcalde
Josep M. Masvidal, Tinent d’alcalde
Raquel Serra Lerga, Tinent d’alcalde
Sílvia Tamayo Mata, Tinent d’alcalde
Jesús Marín Hernández, regidor
Laurèa Gregori Fraxedas, regidor
Àngel López Solà, regidor
Esther Agulló Renau, regidora
Toni Romero Carbonell, regidor
Cristina Vilchez Soler, regidora
Marc Jimenez Torres, regidor

SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 24 de novembre de 2016, els membres de
la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de
dedicació parcial, amb els percentatges que s’indiquen i seran donats d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social.:
1. Senyor Pere Xirau Espàrrech, amb una dedicació del 80,53% que correspon a un
mínim de 30,20 hores setmanals de treball efectiu.
2. Senyora M. Àngels IsartFalceto, amb una dedicació del 50% que correspon a un
mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
3. Senyor Quirze Planet Rovira, amb una dedicació del 50% que correspon a un
mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu
TERCER.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les
quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any
i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre; que es
meritaran des de l’1 de desembre de l’any anterior fins al 31 de maig de l’any en curs,
la de juny i des de l’1 de juny fins al 30 de novembre, la de desembre.
1. ALCALDESSA
- Senyora Blanca Arbell i Brugarola: 29.826,59 euros/any, per un dedicació del 70%
de la jornada.
2.- TINENT D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ PARCIAL
- Senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor d'Hisenda i Cultura:
29.826,59 euros/any, per una dedicació del 80,53 % de la jornada.

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL
-Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer,regidora de Festes i joventut:
euros/any, per una dedicació del 65 % de la jornada

24.074,78
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- Senyora Misericòrdia Tenas Martínez, regidora de Promoció Econòmica: 18.519,06
euros/any, per una dedicació del 50% de la jornada
- Sr. Quirze Planet Rovira, regidor d’Obres i serveis: 18.519,06 euros/any,per una
dedicació del 50% de la jornada.
- Sra. M. Àngels Isart i Falceto, regidora de Benestar social i gent gran i Règim Intern:
18.519,06 euros/any, per una dedicació del 50% de la jornada.
La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en règim
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i
Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les
pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de
govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també
serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent i
amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les
Administracions Públiques.
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions
estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei
14/2000, de 29 de desembre.
QUART.- Notificar aquests acords als regidors i regidores afectats, fent constar a
aquells que han sigut designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació
exclusiva o parcial, que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat de manifestar
res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la notificació.
Així mateix, notificar que caldrà comunicar a Secretaria si perceben retribucions o
assistències amb càrrec a altres administracions, per tal de procedir a la notificació del
present acord a les mateixes, als efectes oportuns.
CINQUE.- Publicar l’anunci d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Tauler d’edictes de la corporació.
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi oportú.”
Ésvoluntat de l’Ajuntamentaprovarl’esmentatacord de retribucions
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE
Article 75.3 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local,
segons la redacció donada per la Llei 27/2013, 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local.
Article 166 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
Articles 13 i ss del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.
Disposició addicional 90a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de Estat, introduïda pel Decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en
matèria d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques.
III.- FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix:
«1. Els membres de les corporacions locals percebran les retribucions per a l'exercici
dels seus càrrecs quan els desenvolupin a temps complet, en quin cas seran donats
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d'alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint les corporacions el
pagament de les quotes empresarials que correspongui, llevat del que disposa l’article
anterior.
En el supòsit de tals retribucions, la seva percepció serà incompatible amb altres
retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o dels ens,
organismes o empreses d'elles dependents i per al desenvolupament d'altres activitats,
tot en termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques.
2. Els membres de les corporacions locals que desenvolupin els seus càrrecs amb
dedicació parcial per realitzar les funcions de la presidència, la vicepresidència o
ostentar delegacions o desenvolupar responsabilitats ho requereixen, percebran
retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes, en quin cas seran
igualment donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social en tal concepte,
assumint les corporacions les quotes empresarials corresponents, excepte allò disposat
en l’article anterior. Aquestes retribucions no podran en cap cas superar els límits
establerts, si escau, en les Lleis de Pressupostos generals de l’Estat. En els acords
plenaris de determinació dels càrrecs que duguin aparellats aquesta dedicació parcial i
de les retribucions dels mateixos, s’haurà de contenir el règim de dedicació mínima
necessària per a la percepció d’aquestes retribucions.
Els membres de les Corporacions locals que siguin personal de les Administracions
públiques i dels ens, organismes i empreses d’elles dependents solament podran
percebre retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva
jornada en els seus respectius centres de treball en els termes assenyalats en l’article
5è de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici del que disposa l’apartat
sisè del present article.
3. Només els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació
parcial rebrà assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació dels que formin part, en la quantitat que determini el ple
de la mateixa.
4. Els membres de les corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses
efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d'aplicació
general en les administracions públiques i les que en el seu desenvolupament aprovi el
ple corporatiu.
5. Les Corporacions locals consignaran en llurs pressupostos les retribucions,
indemnitzacions i assistències a que es fa referència en els quatre números anteriors,
dins dels límits que amb caràcter general s’estableixin, en el seu cas. Hauran de
publicar-se íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i fixar-se en el Tauler
d’anuncis de la Corporació els acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb
dedicació exclusiva i parcial i règim de dedicació d’aquests darrers, indemnitzacions i
assistències, així com els acords del President de la Corporació determinant els
membres de la mateixa que realitzaran llurs funcions en règim de dedicació exclusiva o
parcial.
[...]”
Es constata que la proposta d’acord:
1. S’eleva a aprovació pel Ple, que és l’òrgan competent.
2. Contempla l’alta en el règim general de la Seguretat Social dels membres de la
corporació en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial.
3. No contempla la percepció simultània d’indemnitzacions per assistències i
retribucions per dedicació exclusiva o parcial.
4. Tot els membres electes amb dedicació exclusiva o parcial tenen atribuïdes
delegacions de l’Alcaldia.
5. Conté el règim de dedicació mínima necessària per la percepció de les
retribucions.
6. Assenyala la quantia de les indemnitzacions a percebre per assistència efectiva
dels membres de la corporació a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals
formen part.
7. Preveu la publicació de l’acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’anuncis de la corporació.
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SEGON.- L’article 75 bis de la LRBRL, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), estableix
el següent:
“1. Els membres de les corporacions locals són retribuïts per l’exercici del seu càrrec
en els termes que estableix l’article anterior. Els pressupostos generals de l’Estat
determinen, anualment, el límit màxim total que poden percebre els membres de les
corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els
triennis a què si s’escau tenen dret els funcionaris de carrera que estiguin en situació
de serveis especials, atenent, entre altres criteris, la naturalesa de la corporació local i
la seva població segons la taula següent:
Habitants
/.../
10.001 a 20.000
/.../

Secretari d’Estat -50%.

Els membres de corporacions locals de població inferior a 1.000 habitants no tenen
dedicació exclusiva. Excepcionalment, poden exercir els seus càrrecs amb dedicació
parcial, i percebre les seves retribucions dins dels límits màxims que assenyala a
aquest efecte la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
[...]
4. En el marc del que estableixen la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 93.2 d’aquesta Llei, les lleis anuals
de pressupostos generals de l’Estat poden establir un límit màxim i mínim total que
per tots els conceptes retributius pugui percebre el personal al servei de les entitats
locals i entitats que en depenen en funció del grup professional dels funcionaris públics
o equivalent del personal laboral, així com d’altres factors que puguin determinar les
lleis de pressupostos generals de l’Estat de cada any.»
Per la seva banda, laDisposició addicional 90a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre,
de Pressupostos Generals de Estat, introduïda pel Decret llei 1/2014, de 24 de gener,
de reforma en matèria d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques,
estableix el següent:
“De conformitat amb allò previst en l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, segons la redacció donada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
i considerant allò disposat en l’article 22 de la present llei, el límit màxim total que
poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes
retributius i assistències, exclosos els triennis als que, en el seu cas, tinguin dret
aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials, serà el
que es reculli a continuació, atenent a la seva població:
[...]
De 10.001 a 20.000 habitants
50.000 euros
[...]”
Les retribucions previstes en els diferents règims de dedicació i assistències no
superen el límit màxim abans citat. No obstant això, per aquells membres de la
corporació que desenvolupin responsabilitats en altres administracions i tinguin dret a
percebre retribucions o indemnitzacions per aquestes, caldrà tenir en compte que no
es podrà superar el límit màxim de 50.000 euros per tots els conceptes retributius i
assistències que es poguessin meritar.
A aquest efecte, caldrà que els membres de la corporació comuniquin a Secretaria si
perceben retribucions o assistències amb càrrec a altres administracions, per tal de
procedir a la notificació del present acord a les mateixes, als efectes oportuns.
TERCER.- Igualment, la LRSAL va introduir l’article 75 ter, el qual regula la limitació del
nombre de membres electes de les entitats locals amb dedicació exclusiva, i que en el
cas dels ajuntaments de municipis amb una població compresa entre 10.001 i 15.000
habitants, s’estableix en un màxim de cinc.
La proposta d’acord no contempla cap dedicació exclusiva i la suma de les dedicacions
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parcials equival a 3,65 dedicacions exclusives, inferior per tant, al límit legal esmentat
en el paràgraf anterior.
IV.- CONCLUSIONS
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, a la data de
signatura electrònica.”

Vist l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en la seva nova redacció donada per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril, segons
el qual el Ple de Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà
assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un
component fix, idèntic per a tots els grups i un altre de variable, en funció del
nombre de membres de cadascun d’ells, dins dels límits que, s’estableixin amb
caràcter general a les lleis de pressupostos generals de l’estat i sense que es pugui
destinar al pagament de retribucions del personal de qualsevol tipus al servei de la
corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter
patrimonial.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada
per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, en concordança
amb l'article 166 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, els membres de les
Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus
càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a
percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la
Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les
despeses realitzades en l’exercici del càrrec, de conformitat amb la proposta de
l’Alcaldia, s’acorda per catorze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola,
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze
Planet Rovira, Àngels IsartFalceto, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori
Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau, un vot en contra del regidor
Marc Jiménez Torres i dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i
Cristina Soler Vílchez:
PRIMER.- Modificar l’acord del Ple de 30 de juny de 2015, que ha estat modificat
posteriorment, pels Plens Municipals de data 24 de setembre de 2015, de 29 de
desembre de 2015 i 28 de juliol de 2016,en relació amb el règim de dedicació i les
retribucions dels electes, deixant sense efecte, a data 16 de novembre de 2016, pel
que respecte dels regidors Sr. Laureà Gregori Fraxedas, Sr. Àngel López Solà i Sra.
Esther Agulló Renau, establint que exerciran els seus càrrecs de regidors sense
dedicació, amb dret a percebre les indemnitzacions per assistències a òrgans
col·legiats aprovades en el punt cinquè del mateix acord de data 30 de juny de
2015, pels imports que es detallen a continuació:
a) Per assistència a les sessions de Ple
b) Per assistència a la Comissió Assessora
c) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes

184,42 euros
50,00 euros
50,00 euros

Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament.
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Quedant configurat el quadre d’assistències de la manera següent:
1. Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde
2. Josep M. Masvidal, tinent d’alcalde
3. Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde
4. Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde
5. Jesús Marín Hernández, regidor
6. Laurèa Gregori Fraxedas, regidor
7. Àngel López Solà, regidor
8. Esther Agulló Renau, regidora
9. Toni Romero Carbonell, regidor
10. Cristina Vilchez Soler, regidora
11. Marc Jimenez Torres, regidor
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 24 de novembre de 2016, els
membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus
càrrecs en règim de dedicació parcial, amb els percentatges que s’indiquen i seran
donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social:
1. Senyor Pere Xirau Espàrrech, amb una dedicació del 80,53% que
correspon a un mínim de 30,20 hores setmanals de treball efectiu.
2. Senyora M. Àngels IsartFalceto, amb una dedicació del 50% que correspon
a un mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
3. Senyor Quirze Planet Rovira, amb una dedicació del 50% que correspon a
un mínim de 19 hores setmanals de treball efectiu.
TERCER.- Establir a favor dels membres de la corporació que desenvolupin les
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les
atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre; que es meritaran des de l’1 de desembre de l’any anterior fins al 31 de
maig de l’any en curs, la de juny i des de l’1 de juny fins al 30 de novembre, la de
desembre.
1. ALCALDESSA
- Senyora Blanca Arbell i Brugarola: 29.826,59 euros/any, per una dedicació
del 70% de la jornada.
2.- TINENT D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ PARCIAL
- Senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor d'Hisenda i Cultura: 29.826,59
euros/any, per una dedicació del 80,53 % de la jornada.

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL
-Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer,regidora de Festes i Joventut:
24.074,78 euros/any, per una dedicació del 65 % de la jornada.
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- Senyora Misericòrdia Tenas Martínez, regidora de Promoció Econòmica:
18.519,06 euros/any, per una dedicació del 50% de la jornada.
- Sr. Quirze Planet Rovira, regidor d’Obres i Serveis: 18.519,06 euros/any,per
una dedicació del 50% de la jornada.
- Sra. M. Àngels IsartiFalceto, regidora de Benestar Social i Gent Gran i Règim
Intern: 18.519,06 euros/any, per una dedicació del 50% de la jornada.
La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en
règim de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra
retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens,
organismes i empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o
indemnitzacions que les pugui correspondre per la seva assistència als consells
d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades,
fins a un màxim de dos; i també serà incompatible amb les indemnitzacions que
s’estableixen en l’apartat següent i amb el desenvolupament d’altres activitats, en
els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal al serveis de les Administracions Públiques.
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes
retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva nova redacció donada
per la Llei 14/2000, de 29 de desembre.
QUART.- Notificar aquests acords als regidors i regidores afectats, fent constar a
aquells que han estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva o parcial, que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat de
manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la notificació.
Així mateix, notificar que caldrà comunicar a Secretaria si perceben retribucions o
assistències amb càrrec a altres administracions, per tal de procedir a la notificació
del present acord a les mateixes, als efectes oportuns.
CINQUE.- Publicar l’anunci d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Tauler d’edictes de la corporació.
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
el seu grup considera que les retribucions que reben els regidors i les regidores són
massa altes i per aquest motiu hi votaran en contra.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que al
cap i a la fi, el que importa són els resultats que dóna cada regidor a la seva àrea.
Ara bé, vol posar de manifest que sembla que s’hagi fet un repartiment més per
partits que no pas per regidories. Hi ha regidories que tenen un pressupost molt
més baix que d’altres i que no són tan intenses, però, en canvi, el regidor té més
dedicació que el d’una altra regidoria més complicada. Per exemple, la Regidoria de
Festes i Joventut té una dedicació del 65% i la de Benestar Social i Gent Gran la té
del 50%. No ho troben coherent. Entenen que quan hi ha un pacte entre partits,
aquests es reparteixin les àrees, però creuen que aquest repartiment hauria de ser
més coherent i proporcional. Les regidories amb més volum haurien de tenir més
dedicació. Per acabar la seva intervenció, es dirigeix al senyor Pere Xirau, ja que
ara serà la persona que durà Hisenda i recorda que en molts plens va demanar que
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els membres del govern es rebaixessin el sou en un 5%. Creu que ara, per
coherència, ell ho farà.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que
amb aquestes noves retribucions no se sobrepassa allò que s’havia pressupostat
per aquest any, la qual cosa és positiva. Simplement vol fer un comentari al grup
municipal de Canetencs Independents, ja que aquest grup sempre manifestava que
la regidora de Benestar Social i Gent Gran tenia una dedicació baixa i que mereixia
com a mínim un 50%. Ara, la nova regidora té una dedicació del 50%, però a més
a més de dur Benestar Social i Gent Gran s’ha de fer càrrec d’una àrea més i d’una
complexitat important, com és la de Règim Intern, amb els conflictes laborals que
hi ha a la casa. Per altra banda, però, consideren que els regidors han de cobrar un
sou i per això el seu grup hi votarà a favor.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que per al·lusions vol dir al senyor Romero que, com ell, el
senyor Xirau procura ser un home de paraula i seguir la filosofia del que el seu grup
reclamava. Comenta que el pressupost aprovat per a les retribucions dels regidors
és de 278.000 euros aproximadament per un total de nou membres. Si es fa una
estimació del que hauria de ser per a deu regidors, la partida s’hauria incrementat
fins a 301.000 euros, és a dir, s’hauria incrementat un 8,5%. Amb deu regidors,
l’increment és d’un 1,6%. Així, doncs, s’ha fet una rebaixa d’un 6,9%, gairebé un
7%. Es dirigeix al senyor Marín i li comenta que els regidors que poden dedicar-se
una mica més a la feina de l’Ajuntament, com a mínim tenen mitja dedicació i deixa
d’haver-hi regidories amb molt de pes, com pot ser Cultura i Benestar Social, amb
poca dedicació, ja que totes dues estaven al 30%. També vol posar de manifest que
la seva pròpia dedicació és del 80,53% perquè tots van coincidir que el primer
tinent d’alcalde no podia cobrar més que la senyora alcaldessa.
9.- MOCIÓ SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE
MASCLISTES

CONTRA LES

VIOLÈNCIES

No és un cas aïllat, és el patriarcat!
Any rere any omplim les places i alcem les veus contra les violències masclistes. La
lluita feminista, incansable i resistent, afronta aquest dia internacional de lluita amb
la fortalesa d’un moviment que creix rebutjant el masclisme i construint xarxes que
treballen per eradicar les violències i discriminacions sexistes en tots els àmbits
socials.
Les respostes institucionals, però, són insuficients. La voluntat política dels partits
que governen l’Estat i la Generalitat constata la seva ineficàcia per a garantir els
drets humans de les dones. La manca de combat públic contra l’ordre
heteropatriarcal perpetua les discriminacions masclistes.
La lluita contra les violències masclistes ha quedat a mans de la voluntat política
dels Ajuntaments que entomen la problemàtica i responen amb recursos i
programes fent front a la insuficiència. Cal fer més. Les violències sexuals són les
grans oblidades en les polítiques públiques. No hi ha instruments efectius que dotin
a professionals de tots els àmbits per a fer un abordatge i prevenció de forma
integral i coordinada. A l’hora que no es desplega la xarxa pública d’atenció i
prevenció, es retallen les subvencions a les entitats de dones que assumeixen
l’acompanyament i la prevenció. Sense pressupost no hi ha polítiques efectives!
Exigim recursos per fer front a les violències masclistes.
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Des dels feminicidis a les agressions sexuals, les violències patriarcals s’exerceixen
cada dia. Els homes que maten, violen o agredeixen les dones atempten contra la
seva llibertat, la seva dignitat, autoritat i integritat física i psíquica. I ho fan sota la
creença de sentir-se superiors i voler exercir el poder i dominació cap a elles.
La violència sexual és una eina de les més usades per dominar, controlar i humiliar
les dones, envaint el seu cos, la seva ment i la seva sexualitat. Per la llei catalana,
la violència sexual i els abusos sexuals comprenen “qualsevol acte de naturalesa
sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per
mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de
relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la
dona una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”.
Els efectes de la violència sexual sobre la salut són nombrosos. Entre les
conseqüències sobre la salut sexual i reproductiva hi ha les disfuncions sexuals,
embarassos no desitjats, infeccions de transmissió sexual, el virus de la
immunodeficiència humana i la síndrome d’immunodeficiència adquirida, i un major
risc d’adoptar conductes sexuals de risc. Els efectes sobre la salut mental poden ser
greus i de llarga durada, com ara trastorns per estrès posttraumàtic, depressions,
temptatives de suïcidi, consum de substàncies tòxiques, etc. S’estima que el 33%
dels casos d’estrès posttraumàtic en dones és atribuït a situacions d’abusos sexuals
en la infància.
La invisibilitat que defineix el fenomen queda recollida a l’enquesta sobre violència
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del 2010, en la qual
constava que el percentatge de les agressions sexuals no denunciades oscil·la entre
el 50% i el 75%. Es calcula que entre el 15 i el 25% de dones han estat víctimes
d’una agressió sexual. D’altra banda, una de cada quatre noies de secundària
considera que en el centres es produeixen agressions sexuals entre la gent de la
seva edat.
Les dones sovint no denuncien les agressions sexuals per por, per coaccions i
represàlies, pel risc de ser culpabilitzades, pel risc de ser humiliades i incrementar
el dolor. El sistema no ajuda.
Per totes aquestes raons, el Ple municipal acorda per unanimitat dels disset
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Impulsar, per part de tots els nivells institucionals, un Pla integral
d’abordatge de violències sexuals amb pressupost i mesures específiques, com
campanyes de sensibilització, per actuar en la prevenció i atenció i reparació de les
agressions sexuals en l’espai públic i el privat que impliqui a totes les
administracions públiques.
SEGON.- Dotar d’instruments d’intervenció a professionals de la salut, dels serveis
socials, de l’educació, la justícia i la seguretat per a garantir els drets de les dones
a la reparació dels danys causats per les violències masclistes. Especialment, en el
món local, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones
en situacions d’extrema vulnerabilitat.
TERCER.- Donar compliment a les reivindicacions feministes recollides en el marc
legislatiu i en acords parlamentaris, com és el cas dels òrgans participatius per al
disseny de polítiques públiques i la rendició de comptes, l’Acord Social i Polític
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contra les violències masclistes del Parlament de Catalunya; i el desplegament de
recursos de les Lleis 5/2009 del drets de les dones a eradicar les violències
masclistes i la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes.
QUART.- Instar el 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.
CINQUÈ.- Atendre les reivindicacions del moviment feminista.
Llegeix la moció la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació
Ciutadana, Igualtat i Noves Tecnologies.
10.- MOCIONS PER VIA D’URGÈNCIA
La senyora alcaldessa explica que han arribat tres mocions per via d’urgència i, per
tant, primer s’ha de votar si s’accepta incloure-les en aquesta sessió. Així, doncs, la
senyora alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83
del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la
consideració dels presents la declaració d’urgència de tres punts no inclosos a
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i
declarada per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i
Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M.
Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels IsartFalceto, M. Assumpta Revoltós
Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas,
Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres i dues abstencions
dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez i es procedeix tot seguit
a la seva deliberació i votació en els termes següents:
10.1.-MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS
ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB
LA SOBIRANIA
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar
una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que
li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de
Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que
viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge
d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar
resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a
decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit
concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model
d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem
estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les
representen. En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem
manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència
de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir
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la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret
a decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes
sobre la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional,
des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions
estan patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que
instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós Vaquer,
Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel
López Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M.
MasvidalSerra,ÀngelsIsartFalcetoi Marc Jiménez Torres, una abstenció de la
regidora Raquel Serra Lerga i tres vots en contra dels regidors Toni Romero
Carbonell, Cristina Soler Víchez i Sílvia Tamayo Mata:
PRIMER.- Manifestar el suportde l’Ajuntament deCanet de Mara la resolució del
Parlamentde Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la
independència, com a molt tard, el setembre de 2017.
SEGON.- Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al
nostremunicipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per
laIndependència, en el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament.
Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les
entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política.
TERCER.- Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per
lajustícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
QUART.- Condemnar la politització de l’estament judicialespanyol i
exigirinstitucionalment una separació real de poders com a garantia de la
democràcia.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a
lapresidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut,
llegeix la moció.
10.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR DEDEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I LA SOBIRANIA LOCAL I DE
SUPORT AL’AJUNTAMENT DE BADALONA
El passat mes de novembre de 2015 l’Ajuntament de Badalona i totes les seccions
sindicals van arribar a un acord pel calendari laboral de l’any 2016, acord que
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incloïa la possibilitat que qualsevol treballador/a del consistori podia intercanviar,
de forma voluntària, el festiu del 12 d’octubre per l’1 d’abril o bé el 9 de desembre.
Aquesta possibilitat permetia que els treballadors/es poguessin escollir quin dia els
anava millor treballar (i quin fer festa) en funció de la seva organització personal i
professional. Alhora, podia permetre a l’Ajuntament obrir les seves dependències el
12 d’octubre en horari de matí, per tal que els veïns i veïnes que habitualment no
poden fer-ho els dies feiners, es poguessin acostar a l’Ajuntament a demanar
informació i avançar gestions. Era un acord que beneficiava tant a la plantilla de
l’Ajuntament com a la ciutadania.
Els fets es van precipitar des que el diumenge 9 d’octubre apareix aquest tema a la
portada d’un diari d’àmbit estatal i se’n comença a parlar en diversos mitjans,
sumant-s’hi el comunicat de premsa de la delegació del govern a Catalunya que
acaba amb l’arribada el migdia del11 d’octubre de la interlocutòria a l’Ajuntament
de Badalona, dictant “mesurascautelarísimas”, sense marge de defensa ni rèplica, i
obligant-lo a no obrir les portes el 12 d’octubre. Tot i així, 6 càrrecs electes del
govern badaloní decideixen atendre els més de 200 veïns i veïnes que el 12
d’octubre s’acosten a les oficines municipals a demanar informació. Alhora, es
reben moltes mostres de suport presencials així com per les xarxes, amb milers de
firmes del manifest “Per la democràcia i la sobirania local - Manifest de suport al
govern de Badalona”, amb adhesions d’arreu de l’Estat espanyol, destacant el
suport d’alcaldes/esses, diputats/des del Parlament i del Congreso de los
Diputados, senadors/es i molts altres càrrecs electes que se situaven al costat de
l’Ajuntament de Badalona en la seva defensa del dret a la sobirania local, atacada
una i altra vegada per les lleis de l’Estat espanyol impulsades pel Partido Popular.
El mateix 12 d’octubre, el PP de Badalona entra al jutjat de guàrdia una denúncia
per suposat delicte de desobediència contra el consistori de Badalona, en l’enèsim
intent de judicialitzar la vida política de la ciutat i del país, intentar aconseguir als
tribunals el que no pot aconseguir a les urnes. Tot això, mentre a Catalunya més
de 40 ajuntaments optaven per obrir, totalment o parcialment, les seves portes i
atendre la ciutadania.
Per tot això que s’exposa, s’acorda per nou vots a favor dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós Vaquer,
Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, Àngels
IsartFalceto i Marc Jiménez Torres, cinc abstencions dels regidors Jesús Marín i
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i
Raquel Serra Lerga i tres vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell,
Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata:
PRIMER.- Donar suport al govern de Badalona, com a representant democràtic de
la ciutadania, davant de les represàlies polítiques i jurídiques que pugui rebre.
SEGON.-Defensar la capacitat de les administracions locals per tal d’organitzar el
calendari laboral dels seus treballadors/es, garantint un millor servei a la
ciutadania.
TERCER.-Lamentar la judicialització de la vida política a l’Estat espanyol, pretenent
que els tribunals resolguin el que caldria debatre i acordar a nivell polític.
QUART.-Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Badalona, al jutjat
d’instrucció número 5 de Badalona i al Jutjat contenciós-administratiu número 14
de Barcelona.
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El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la
moció.
10.3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR DESUPORT ALS CÀRRECS ELECTES MONTSE VENTURÓS I JOAN
COMA
Des de fa uns dies, els aparells polítics i judicials de l’Estat espanyol han endegat
un procés de persecució repressiva cap als càrrecs electes desobedients que han
gosat optar per la confrontació tot defensant el mandat popular del procés
independentista.
Divendres 4 de novembre, de matinada, els Mossos d’Esquadra es van presentar al
domicili de l’alcaldessa de Berga Montse Venturós per obligar-la a declarar als
jutjats de la ciutat pel fet de mantenir l’estelada penjada al balcó de l’Ajuntament
durant la campanya electoral prèvia a la jornada electoral del 20 de desembre de
2015. Prèviament, Venturós s’havia negat a declarar al jutjat en dues ocasions.
L’alcaldessa de Berga va ser acusada d’un delicte electoral en no haver complert la
resolució de neutralitat en els símbols. La policia autonòmica va detenir Montse
Venturós de matinada, en un moment d’especial vulnerabilitat. L’objectiu era evitar
la mobilització i la imatge dels Mossos d’Esquadra detenint un càrrec electe
independentista. Poques hores després, Montse Venturós va quedar en llibertat.
A banda del procediment contra Montse Venturós, l’Estat ha obert 401
procediments contra els ajuntaments catalans arran del procés independentista.
116 per no penjar la bandera espanyola; 106 per impulsar la sobirania fiscal; 58,
pel pagament de la quota anual de l’AMI; 58 més per obrir l’Ajuntament el 12
d’Octubre i 47 per declarar-se territori lliure i sobirà.
De la mateixa manera, també hi ha un procediment obert per un delicte d’incitació
a la sedició contra el regidor de Vic, Joan Coma. En el desenvolupament de les
seves funcions com a càrrec electe, Coma va expressar el seu suport a la Declaració
del 9-N. Les declaracions, que van ser fetes en seu plenària i com a lliure expressió
del mandat polític que té encomanat, estan emmarcades no només en la llibertat
d’expressió sinó en la legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles. Aquest
dret és negat reiteradament per l’Estat Espanyol i les seves institucions.
El delicte d’incitació a la sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix
una catalogació jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot
aplicar a un representant escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es
tracta d'un delicte que a la resta de països només s’aplica quan hi ha un alçament
en armes, i que en el cas de l’Estat Espanyol pot comportar penes de presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, ja massa habituals a l’Estat espanyol. Es tracta d’un procés penal amb
una clara connotació de censura que pretén criminalitzar la protesta i legítima
manifestació política, judicialitzant els responsables polítics que només expressen el
que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social
del poble català.
L’últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de la por a la
societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes.
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Així, doncs, el Ple municipal no acorda per nou abstencions dels regidors Blanca
Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós
Vaquer, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra,
Àngels IsartFalceto i Raquel Serra Lerga, set vots en contra dels regidors Jesús
Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló
Renau, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i un vot
a favor del regidor Marc Jiménez Torres:
PRIMER.- Expressar el nostre suport als càrrecs electes Montse Venturós (acusada
del delicte de no mantenir la neutralitat dels símbols durant la campanya electoral
d’hivern de 2015) i de Joan Coma (acusat del delicte d’incitació a la sedició per
haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el
mandat democràtic que té encomanat).
SEGON.- Expressar la nostra solidaritat amb els càrrecs electes i corporacions
municipals que en l’actualitat tenen procediments judicials oberts no penjar la
bandera espanyola, impulsar la sobirania fiscal, pagar la quota anual de l’AMI, obrir
l’Ajuntament el 12 d’Octubre i/o declarar-se territori lliure i sobirà.
TERCER.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús
partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants
electes per impulsar processos democràtics.
QUART.- Instar al Departament d’Interior i a la policia autonòmica que es posi al
servei dels càrrecs electes que tenen un procediment obert per desobediència i no
al servei de l’aparell repressor de l’Estat espanyol.
CINQUÈ.- Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
SISÈ.- Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que
s'arxivi la causa oberta contra Joan Coma i la resta de càrrecs electes imputats.
SETÈ.- Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al conseller
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern Espanyol, als
afectats i afectades, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte
local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la pública a través dels mitjans
públics municipals.
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la
moció.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, comenta
que el seu grup votarà en contra d’aquesta moció i vol explicar per què. Hi votaran
en contra per dos motius. En aquesta moció s’esmenta que la policia autonòmica va
detenir l’alcaldessa de Berga, però això no és cert, sinó que va obligar l’alcaldessa a
anar a declarar. La raó principal, però, per la qual hi votaran en contra es troba al
punt quatre on s’insta al Departament d’Interiori a la policia autonòmica que es posi
al servei dels càrrecs electes que tenen un procediment obert per desobediència i
no al servei de l’aparell repressor de l’Estat. Li vol recordar al senyor Jiménez que
els Mossos d’Esquadra és un cos de la Policia judicial que ha d’obeir el que li
demana el jutge i el que no es pot fer és tensionar els Mossos perquè no duguin a
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terme les tasques que els obliga la llei. Per això hi votaran en contra, a no ser que
es retiri aquest punt.
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu
grup també argumenten la seva abstenció bàsicament pel punt quatre. Si es retirés
aquest punt hi votarien a favor, però demanar al Departament d’Interior i els
Mossos d’Esquadra que desobeeixin, quan el Parlament de Catalunya encara no ha
fet els passos que s’han de fer, no creuen que sigui el correcte. Prefereixen que a
data d’avui la policia autonòmica faci la feina que li toqui i que la canviï quan el
Departament d’Interior li ho mani. Molt a pesar seu, ja que hi volien votar a favor,
si aquest punt quatre es manté, el seu vot serà d’abstenció.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que, en la mateixa línia que ha argumentat el grup municipal
d’ERC, els hagués agradat votar-hi a favor, però el redactat sempre va més enllà
del que ells consideren prudent, d’acord amb la legalitat actual del país. Si el punt
quatre no es retira, el seu grup municipal també s’abstindrà.
El senyor Jiménez explica que mantenen el punt quatre perquè consideren que si
realment es creuen que estan en un procés d’independència i de desconnexió amb
l’Estat espanyol, s’ha de començar des de les institucions i considera que cal instar
el Departament d’Interior que deixi de fer cas al poder repressor de l’Estat
espanyol.
11.- PRECS I PREGUNTES
1.- Contracte del servei de gestió de recollida de residus i de neteja viària
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
en diversos plens anteriors s’ha parlat de la renovació del contracte de neteja viària
i de recollida de residus. L’últim cop es va quedar que s’estava pendent d’un
informe tècnic i pregunta si ja s’ha fet i com es pretén continuar. Pregunta que si,
com es temen, es renova aquest contracte, en quines condicions es farà i quan es
tirarà endavant.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat,
explica que entén aquesta pregunta del senyor Jiménez, però el senyor Jiménez
també ha d’entendre que tot just ahir assumia el càrrec d’aquesta Àrea. L’Àrea de
Medi Ambient no és fàcil i ahir va estar parlant amb el tècnic municipal que li va
explicar que el contracte s’ha acabat. Les opcions que tenen és renovar-lo o feruna
nova licitació. Ho valoraran i decidiran què és millor, però poden estar tranquils que
fins que no es decideixi què fer, l’empresa ha de donar el servei. És a dir, hi ha
pressa, però és relativa, ja que Canet de Mar no es quedarà sense servei.
2.- Moció sobre els pisos buits a Canet de Mar
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
ja fa uns quants plens, el seu grup va presentar una moció sobre els pisos buits
propietat de SAREB que hi ha a Canet de Mar. Recorda que en aquell Ple no es va
aprovar perquè hi havia un punt en concret amb el qual no estaven d’acord i que
feia referència al fet que aquests pisos fossin gestionats des de l’Ajuntament. Des
del govern, en aquell Ple se’ls va dir que presentarien una moció del mateix estil,
però encara no s’ha fet. Pregunta si hi ha alguna previsió de fer-ho i quines
actuacions tenen previstes de fer en temes d’habitatge i de control dels pisos buits.
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que
estan pendents d’un recull i filtratge de documents que els va enviar la SAREB.
Proposa fer una reunió per poder explicar-los aquest assumpte. Tenen previst
també, amb els nous regidors implicats en aquest tema, de fer un document
conjunt que serveixi de protocol per poder fer aquest seguiment.
3.- Convocatòria de la Comissió Informativa Especial de la Gestió del
Subministrament d’Aigua
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta si
hi ha prevista alguna convocatòria de la Comissió Informativa Especial de la Gestió
del Subministrament d’Aigua, ja que considera que seria convenient convocar-la, i
més quan des de fa dies surt als mitjans de comunicació que per a serveis bàsics
com és l’aigua, s’hauria de pagar una taxa municipal que no té IVA i el que es paga
actualment és una tarifa subjecta a aquest impost. Els agradaria parlar-ne en una
comissió i que s’estudiés, si és el cas.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que
aquest assumpte el portava directament l’anterior regidor de l’Àrea d’Hisenda. En
aquests moments estan fent tot just el traspàs dels assumptes que es treballaven i
no poden donar més informació. De tota manera, explica que es va reunir la
comissió tècnica amb l’empresa per discutir els assumptes relacionats amb la
facturació, els descomptes per a famílies nombroses i els descomptes per a les
persones amb necessitats socials. Properament, es publicitaran els requisits per
poder acollir-se a aquesta nova facturació quan es tracti de famílies o persones que
no estaven prèviament en la llista dels afectats per rebre aquests suports. Quan el
traspàs s’hagi completat, el nou regidor d’Hisenda convocarà aquesta Comissió al
més aviat possible.
4.- Negociacions del pàrquing de la plaça Universitat amb SAREB
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, comenta
que, sobre el pàrquing de la plaça Universitat, també se’ls va explicar l’última
vegada que s’estava negociant amb SAREB.Demana que els expliquin com
evolucionen aquestes negociacions.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que ja
han fet algunes reunions amb la SAREB. L’Ajuntament els va fer la proposta
econòmica que va aprovar el Ple municipal fa uns mesos i s’està pendent de la
resposta. L’empresa encarregada de les negociacions ha de venir in situ a
l’aparcament per fer un estudi econòmic de la situació i presentar-lo a l’Ajuntament.
El senyor Jiménez comenta que aquesta resposta ja fa temps que s’està esperant.
El senyor Llovet contesta que així és, però s’ha de tenir en compte que SAREB és
un monstre, la prioritat del qual són els immobles grans i els assumptes menors
que tenen una problemàtica també de gestió d’un recurs municipal passen a últim
terme. Continuaran insistint.
5.- Atorgament de subvencions de l’IBI
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, comenta que
un acord de la Junta de Govern Local del 28 de setembre d’enguany va aprovar les
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bases específiques per a l’atorgament de subvencions sobre l’IBI del 2016. Altres
anys, en les bases no s’havia tingut en compte que si quedava algun romanent
després d’aquest atorgament, es pogués repartir entre altres usuaris de la llista que
nocomplissin algun dels requisits que es demanaven. En aquestes bases aprovades
aquest passat setembre, tampoc no ho sap veure i demana que li aclareixin aquest
aspecte.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que si
els usuaris no compleixen els requisits que estableixen les bases, no podran rebre
aquest ajut. S’hauria d’estudiar, de cara a l’any que ve, si es poden fer unes bases
esgraonades per nivells, és a dir, fer un nivell més restrictiu en els requisits, en el
qual la subvenció sigui més alta, i anar baixant requisits i subvenció de manera
proporcional, això sempre que els usuaris més necessitats no esgotessin tota la
partida dedicada a aquests ajuts. Evidentment, Intervenció i Secretaria ho hauran
d’informar favorablement.
6.- Factura a favor de l’ADF del Maresme
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
en un dels documents que els van enviar, hi ha una factura a favor de l’ADF del
Maresme de 21.172 euros pel manteniment de zones verdes de Canet de Mar.
Demana que expliquin quins treballs han fet per al manteniment d’aquestes zones
verdes.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat,
explica al senyor Romero el que ja ha comentat anteriorment al senyor Jiménez, tot
just fa un dia que ha assumit la responsabilitat d’aquesta Àrea i demana si hi ha
alguna altra persona que sàpiga a quina factura es refereix el senyor Romero. Li
proposa tornar-ne a parlar al pròxim Ple.
El senyor Romero comenta que el problema és que només es poden fer preguntes
en els plens ordinaris i si el proper és extraordinari ja no li podrà recordar aquesta
pregunta. De fet, aclareix que la pregunta no la feia directament al senyor
Masvidal.
La senyora alcaldessa explica que en aquest Ple contestaran el que puguin i el que
no puguin els enviaran la resposta per escrit.
La mateixa senyora alcaldessa explica que aquesta factura entra dins d’un conveni
que l’Ajuntament té signat juntament amb Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de
Vallalta. El que no li poden contestar és a quines zones s’han dut a terme aquests
treballs. Ho preguntaran als tècnics i els ho faran saber.
7.- Celebració de la nit de l’esport
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana
informació sobre la situació de la nit de l’esport, si se celebrarà o no.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora delegada d’Esports, explica que ja han
començat a fer el traspàs de competències amb la senyora Revoltós i comenta que
ja han tractat aquest assumpte. A més a més, recorda que aquesta mateixa
pregunta la va fer ella en un ple anterior i va ser una de les primeres coses que va
demanar a la regidora que li expliqués com estava la situació. Explica que en
principi aquest any no estava previst celebrar la nit de l’esport perquè s’està
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treballant en una altra fórmula per poder dur-la a terme. Es pretén no només
celebrar una nit de l’esport, sinó que es tractaria de fer altres activitats esportives.
També s’està estudiant de canviar l’època de l’any en què es duia a terme per
trobar més implicació de les entitats esportives del poble. Així, doncs, pot concloure
que és un dels temes que ja s’està treballant, a més a més amb la col·laboració de
la senyora Revoltós.
8.- Aplicació del conveni i la bora d’hores de la Policia Local
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, comenta
que farà una pregunta doble al responsable de Règim Intern i al d’Hisenda. Explica
que el senyor Lluís Llovet Bayer va manifestar a la ràdio que el conveni dels
treballadors que es va aprovar pel Ple ja tenia la conformitat del Departament de
Treball. Si això és així, la qual cosa no dubten, suposa que abonaran els 40.000
euros que deuen a la Policia Local en concepte de borsa d’hores i demana quina
serà la partida de la qual trauran aquests diners.
La senyora Coia Tenas Martínez, com a anterior responsable de l’Àrea de Règim
Intern, explica que han aconseguit la conformitat del Departament de Treball.
Aclareix que contesta ella perquè tot just estan fent el traspàs de la Regidoria i la
senyora Isart li ha demanat que respongués ella. El Departament de Treball els ha
contestat que està conforme amb el contingut del conveni i que l’envia a publicació.
Així, doncs, de moment s’estan fent tots els passos necessaris per fer el pagament
d’aquesta borsa. Pel que fa a la part econòmica, aquests diners ja estaven previstos
de pagar i, com saben, aquest any l’Ajuntament ha tingut superàvit i, per tant, es
poden pagar aquests serveis de sobres.
El senyor Marín demana disculpes a la senyora Isart i al senyor Xirau per la
pregunta, ja que és conscient que encara no poden estar al dia de tots els
assumptes de l’Ajuntament. Es dirigeix a la senyora Tenas i li comenta que tingui
compte amb el que diu de la conformitat del Departament de Treball, perquè una
cosa és que aquest Departament hagi dit d’acord al contingut, però cal que es
publiqui perquè estigui definitivament aprovat. Ho comenta perquè no es creïn
falses expectatives a la Policia. A continuació, demana a la senyora alcaldessa que
expliqui si aquests 40.000 euros que es deuen a la Policia tenen partida
pressupostària per fer efectiu el pagament. Només demana una resposta de sí o no.
La senyora Tenas explica que aquest conveni està aprovat, no està publicat, però
està aprovat.
El senyor Marín demana l’opinió jurídica de la senyora secretària.
La senyora alcaldessa demana a la senyora secretària que contesti, la qual explica
que aquest conveni està aprovat des del moment en què, prèvia a l’aprovació de
l’assemblea dels treballadors, ha passat per una sessió del Ple. Ara s’està pendent
del tràmit de la publicació.
La senyora alcaldessa explica que el tràmit de la publicació es porta a terme quan
el conveni ha passat els dos filtres de Barcelona. Pel que fa a la partida, suposa que
l’anterior regidor d’Hisenda tenia la partida prevista dins del pressupost. Ho
estudiaran i els enviaran la informació.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, explica que
l’anterior regidor d’Hisenda, que era ell mateix, no ho tenia previst perquè quan es
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va fer el pressupost no es va tenir en compte aquest conveni amb aquest plus de
disponibilitat.
La senyora Tenas explica que la tècnica de l’Àrea ha anat recopilant aquest import
de diferents partides de Règim Intern en les quals hi quedaven diners, una
d’aquestes era la de l’inspector de la Policia que va marxar i que encara no s’ha
cobert, i s’ha dotat una partida amb aquests diners. Evidentment, però, no recorda
quina és.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.35 hores
de tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària,

L’alcaldessa,

Núria Mompel Tusell

Blanca Arbell Brugarola
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