
 
                 

         EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

 
 
 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

1

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Caràcter: extraordinari 
Data: 16 de juny de 2007 
Hora que comença: 12.00 hores 
Hora que acaba: 12.45 hores 
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 
 

REGIDORS ASSISTENTS 
 

Josep Alboquers Petitbó 
Rafel Dulsat Ortiz 
Òscar Figuerola Bernal 
Cati Forcano Isern 
Coia Galceran Artigas 
Laureà Gregori fraxedas 
Antoni Isarn Flores 
Albert Lamana Grau 
Jesús Marín Hernández 
Francesc Martín casares 
Joaquim Mas Rius 
Marisol Pacheco Martos 
Mercè Pallarolas Fabré 
Núria Roqué Toro 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
Pere Serra Colomer 
Sílvia Tamayo Mata 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 

El senyor Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació. També hi assisteix el senyor 
Toni Calpe i Jordà, interventor municipal. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Els senyors avantdits, que constitueixen la totalitat de regidors electes, es reuneixen a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament de Canet de Mar, sense prèvia convocatòria, de 
conformitat amb l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, amb relació al 37.1 del ROF, en haver estat proclamats regidors 
electes per la Junta electoral de zona d’Arenys de Mar. El senyor secretari pren la 
paraula a les dotze hores; explica que es troben reunits per ministeri de la Llei a 
l’objecte de constituir el nou Ajuntament fruit de les darreres eleccions del 27 de maig 
de 2007. Avui, 16 de juny, a les dotze hores s’ha de constituir l’Ajuntament de Canet 
de Mar. D’acord amb l’acta de proclamació de candidats, expedida per la Junta 
Electoral de zona, degudament actualitzada amb les renúncies que han succeït fins al 
moment, els regidors i les regidores electes, per ordre alfabètic són els següents:  
 
Josep Alboquers Petitbó 
Rafel Dulsat Ortiz 
Òscar Figuerola Bernal 
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Cati Forcano Isern 
Coia Galceran Artigas 
Laureà Gregori Fraxedas 
Antoni Isarn Flores 
Albert Lamana Grau 
Jesús Marín Hernández 
Francesc Martín Casares 
Joaquim Mas Rius 
Marisol Pacheco Martos 
Mercè Pallarolas Fabré 
Núria Roqué Toro 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
Pere Serra Colomer 
Sílvia Tamayo Mata 
 
 
Es constitueix en primer lloc, una mesa d’edat integrada pel regidor de més edat, 
senyor Josep Alboquers Petitbó i la regidora més jove, senyora Maria Soledad 
Pacheco Martos: el primer com a president i la segona com a vocal. Acte seguit, el 
secretari passa a prendre jurament o promesa als dos membres de la mesa d’edat. En 
primer lloc, demana al senyor Alboquers que es posi dret i a la pregunta: jura o promet 
per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?, aquest contesta afirmativament i 
promet. Tot seguit, actua d’igual faisó amb la senyora Pacheco, la qual promet el 
càrrec de regidora.  
 
Seguidament, el senyor secretari cedeix la paraula al president de la mesa d’edat, 
senyor Alboquers, perquè prengui jurament o promesa del càrrec de regidor a la resta 
de regidors electes, després de constatar que tots ells han formulat sengles 
declaracions corresponents al registre d’interessos, amb el model homologat per 
l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula el senyor Alboquers, el qual, en primer lloc, fa constar l’absència del 
senyor Francesc Garcia, cap de llista de CiU, que ha decidit renunciar el seu càrrec. 
Per cobrir aquesta baixa s’ha nomenat la senyora Mercè Pallarolas Fabré, la persona 
de la llista que anava després de l’últim regidor electe d’aquesta. Dit això, felicita tots 
els regidors que han estat elegits per aquests quatre anys i explica que cada regidor té 
un paper en el qual hi ha escrita la fórmula de jurament o promesa i demana que de 
manera ordenada alfabèticament vagin llegint la fórmula. Els diferents juraments o 
promeses se succeeixen de la manera següent: 
 
Rafel Dulsat Ortiz    promet per imperatiu legal 
Òscar Figuerola Bernal   promet per imperatiu legal 
Cati Forcano Isern    promet 
Coia Galceran Artigas   promet 
Laureà Gregori Fraxedas   promet 
Antoni Isarn Flores    promet 
Albert Lamana Grau    promet 
Jesús Marín Hernández   jura 
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Francesc Martín Casares   promet 
Joaquim Mas Rius    promet 
Mercè Pallarolas Fabré   promet 
Núria Roqué Toro    promet 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà  promet 
Pere Serra Colomer    jura 
Sílvia Tamayo Mata    promet 
 
El senyor Alboquers declara constituïda la corporació i assenyala que, seguidament, 
s’escollirà l’alcalde de la corporació. L’alcalde serà l’encarregat de formar l’equip de 
govern. Aquells regidors que no en formin part, estaran a l’oposició. Això no vol dir que 
els uns siguin millors que els altres. Tots els regidors tenen la responsabilitat derivada 
de la promesa que acaben de fer, de vetllar per la bona marxa de l’Ajuntament, pel bon 
govern del poble. Els que estiguin a l’equip de govern han de tenir la valentia i la 
humilitat d’escoltar l’opinió dels que estan a l’oposició i aquests han de tenir la 
generositat d’ajudar amb la seva opinió a l’equip de govern. El poble vol honestedat, 
sentit de la responsabilitat, eficàcia i honradesa. Això és el que ara han promès i el que 
han de fer. 
 
A continuació, el senyor Alboquers explica als regidors i les regidores que es repartiran 
les paperetes per a la votació secreta d’elecció de l’alcalde. En aquestes paperetes hi 
ha els quatre noms dels candidats i explica que cada regidor haurà de fer una creu en 
el quadre que hi ha al costat del candidat que vulguin escollir com a alcalde president 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. Demana als regidors que dobleguin el vot dos cops 
perquè es pugui introduir dins l’urna. Explica que haurien d’aixecar-se conforme se’ls 
vagi designant per introduir el vot a l’urna. Seguidament, el senyor Alboquers els va 
cridant per ordre alfabètic per desenvolupar la votació. 
 
Tot seguit, per part del president de la mesa d’edat es passa a fer l’escrutini dels vots 
amb el resultat següent: 
 
JOAQUIM MAS RIUS     10 VOTS 
LAUREÀ GREGORI FRAXEDAS    6 VOTS 
ABSTENCIONS      1 VOT 
 
Atès que el regidor senyor Joaquim Mas Rius ha obtingut la majoria absoluta de 
sufragis en primera votació, és proclamat alcalde per la mesa d’edat; a aquest efecte, 
el seu president li pregunta si accepta el càrrec, declarant el regidor el següent:  
 
Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
d’alcalde amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat 
 
El senyor Alboquers proclama alcalde el senyor Joaquim Mas Rius i li lliura la vara 
símbol d’autoritat, recordant-li que el poble espera que la sàpiga fer servir tal com 
acaba de prometre. Acte seguit, es dissol immediatament la mesa d’edat i el senyor 
Mas passa a presidir el Ple a partir d’aquest moment, des de la cadira presidencial. 
 
Abans de donar pas als parlaments, es comunica a la corporació que disposa de tots 
els elements que conformen l’acta d’arqueig i els comptes corrents municipals, com 
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també la darrera rectificació de l’inventari, juntament amb la comprovació, que es 
conforma de totes les altes que hi ha hagut des de la darrera rectificació fins al dia 16 
de juny. Aquesta documentació s’adjunta com a annex a aquesta acta. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, el qual es dirigeix al públic amb 
les paraules següents: 
 
Avui encetem la vuitena legislatura des que el sistema democràtic ens va permetre 
recuperar, entre altres drets, l’autonomia municipal, el govern dels ajuntaments per als 
ciutadans i les ciutadanes i, d’aquesta manera, va permetre fer possible l’administració 
de més proximitat que, en definitiva són els ajuntaments. Tenim l’obligació d’estar 
alerta i, al mateix temps, ser sensibles amb els problemes dels ciutadans i procurar, en 
la mesura del possible, d’anar un pas per endavant en totes aquelles situacions que es 
van creant. De vegades, però, no ho aconseguim per una manca de recursos o de 
competències. També és ben cert que cal que la ciutadania entengui que molts cops la 
solució dels problemes no té ni la rapidesa desitjada, ni les resolucions preses són del 
gust de tothom, bàsicament perquè aquesta societat és molt plural i pels recursos 
limitats als quals he fet referència anteriorment. Hem dedicat i dedicarem tots els 
esforços, amb il·lusió i compromís, per assolir els objectius que ens proposem i que no 
poden ser d’altres, com ja hem repetit moltes vegades, que el servei a la comunitat, al 
municipi i, en definitiva, als ciutadans, la qual cosa vol dir un servei als interessos 
generals de la seva gent. També iniciem aquest nou període legislatiu amb el desig 
que sigui el de la recuperació definitiva de la normalitat política que, sens dubte, tots 
desitgem. Entenc que en aquest moment es donen les circumstàncies adients i que 
amb la voluntat de tots farem possible aquest retorn. Gràcies a tots i bon dia a tothom. 
 
Després d’aquest parlament, el senyor alcalde passa a donar un torn de paraula a tots 
els grups polítics amb representació municipal, la qual cosa faran, si a tothom li sembla 
bé, amb l’ordre de menys representació a més. Per tant, comença el grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Comença la seva intervenció el senyor Òscar 
Figuerola Bernal: 
 
En primer lloc, voldria fer un recordatori a una persona bastant especial per a mi i em 
penso que per a tothom. Voldria recordar dues persones més també, que m’han influït 
molt, no només en la meva trajectòria política, sinó també amb la meva trajectòria 
personal. Penso que a l’Ibis Puig li hagués agradat ser aquí. Ha estat un exemple 
d’honestedat i compromís vital i la meva emoció només vol dir una cosa: no l’oblidem, 
si us plau, és molt fàcil oblidar els que no hi són. També m’agradaria recordar dues 
persones més que també m’han influït moltíssim en la meva professió i amb la meva 
manera de veure aquest poble. Una és en Ramon Rovira que fa poc que ha mort i que 
fins l’últim dia va estar ajudant a la beca Raimon Bonal. Li vull agrair la seva 
predisposició per oferir el seu coneixement al poble. En tercer lloc, vull recordar l’Albert 
Puigdomènech, una persona que em va fer veure Canet d’una altra manera. Aquestes 
persones eren molt exigents i, per tant, el primer que hem de fer, és exigir-nos a 
nosaltres mateixos professionalitat, saber fer. Som els representants del poble i no 
podem actuar de qualsevol manera. Hem d’exigir-nos el màxim. I després també hem 
d’exigir a aquest poble que es porti d’una forma correcta. Hem d’exigir a Canet que 
sigui un poble cívic i només podrem exigir si nosaltres som autoexigents. Pel que fa al 
nostre grup municipal, ens vam presentar a les eleccions amb una proposta que tenia 
tres potes. La primera, feia referència a l’habitatge. L’habitatge és, després de la 
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immigració, la preocupació més important dels ciutadans d’aquest país. La dificultat de 
l’accés a l’habitatge és una constant en la història d’aquest país. La segona proposta 
feia referència al coneixement. El nostre grup municipal feia una aposta per tal que 
Canet fos més savi i que aquesta proposta tingués una repercussió en el creixement 
econòmic del poble, perquè enteníem que significava més i millors llocs de treball. I la 
tercera pota era la diversificació de l’atenció a la gent gran. Són el 22 % de Canet, hi 
ha 2.000 persones a Canet avui que tenen més de 65 anys i que tenen necessitats 
ben diverses, des d’una formació permanent fins a una atenció personalitzada per 
aquelles persones de mobilitat reduïda. Finalment, ERC també es caracteritza per la 
defensa d’un model de país, un país que voldríem independent i, per tant, nosaltres 
des de Canet treballem per aquest objectiu final que és la independència del nostre 
país. Per últim, com haureu pogut observar en la nostra emissió de vot, hem fet 
confiança en Joaquim Mas com a llista més votada de les tres llistes que estem 
intentant posar-nos d’acord per fer créixer aquest poble, fer-lo més savi, fer-lo més 
cívic i fer-lo més sensible a les necessitats socials. Ens hem posat d’acord perquè hem 
constatat, com deia una persona que és asseguda entre el públic, que tenim un model 
de poble semblant i això és el que justifica i sustenta el fet que ens hàgim posat 
d’acord per triar la persona que volem que coordini aquest equip. Tenim quatre anys 
per treballar per Canet. Moltes gràcies per la vostra atenció i visca Catalunya! 
 
A continuació, el senyor alcalde cedeix el torn de paraula a la cap de llista d’UMdC, la 
senyora Cati Forcano Isern, la qual comença la seva intervenció: 
 
Com a representant del nostre grup independent d’Unió Municipal de Catalunya creiem 
que avui és un dia molt important per a tots nosaltres, perquè anem a fer realitat el 
nostre gran objectiu: treballar per Canet. Durant aquests dies us hem proposat a tots 
les idees que volem dur a terme per al nostre poble i la gent ha decidit de fer-nos 
confiança. Ara ens toca a nosaltres demostrar que ha valgut la pena i hem de treballar 
per no decebre-us. Aquesta màxima és la que ha primat durant aquests dies de 
negociació. Creiem que ho hem aconseguit, ja que hem tingut un nivell molt alt 
d’entesa i ham aconseguint un bon projecte comú. Ens hem posat d’acord amb uns 
objectius a assolir per Canet i amb això avui podem dir que deixem de ser tres grups 
per passar a ser un equip de govern. Tots estem d’acord a compartir una manera de 
fer basada en el consens i l’entesa, perquè això només aporta beneficis per al nostre 
poble i perseguir un mateix objectiu i unes mateixes maneres de fer, on prima sempre 
Canet i cadascuna de les seves persones, deixant els interessos partidistes de banda. 
Podem dir que el nostre poble té un govern cohesionat amb solidesa i responsabilitat 
que avui es compromet davant de tots a complir per vosaltres i per Canet. Gràcies. 
 
A continuació, el senyor alcalde cedeix el torn de paraula a la regidora Sílvia Tamayo 
Mata, representant del PSC, la qual comença la seva intervenció: 
 
Des del grup municipal socialista, en primer lloc volem donar les gràcies a totes 
aquelles persones que han fet possible que el PSC tingui una força important dins 
l’Ajuntament. Sense els seus vots no hagués estat possible haver sumat un company 
més a aquest equip que formem. Som un equip amb molta empenta i il·lusió, amb 
l’únic afany de treballar per Canet tal i com hem estat fent fins ara. En segon lloc, 
tenim un altre motiu de celebració i és que hem aconseguit formar equip amb les 
forces d’UMdC i ERC, ja que tenim un projecte comú que és treballar per fer de Canet 
un poble encara millor. D’aquesta manera també aconseguim, tots tres grups polítics, 
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que l’Ajuntament sigui realment participatiu i és que tots tenim projectes amb àmplies 
coincidències. La nostra voluntat és treballar com un únic equip, de forma transversal i 
coordinada, amb projectes innovadors i eficaços. Els últims quatre anys, Canet ha 
començat a viure un gran canvi, amb noves infraestructures i nous serveis a les 
persones, i aquest canvi engegat el volem continuar, fent de Canet un poble agradable 
i amable, en el qual tots ens hi trobem a gust. És això el que farem durant aquests 
quatre anys, implicar-nos molt en la nostra tasca com a regidors, tenint sempre present 
que no ens podem permetre defraudar cap dels vots aconseguits i, encara més, volem 
donar a tots aquells que no han anat a votar en aquesta ocasió, motius suficients per  
a la seva implicació i participació en la vida política. Els i les socialistes de Canet vam 
creure que aquest projecte comú havia de ser liderat per Joaquim Mas, que en els 
últims cinc anys ja ha demostrat la seva capacitat de treballar per tots els ciutadans i 
ciutadanes i aquest és el nostre tercer motiu d’alegria. Ho hem aconseguit avui. A 
treballar! 
 
A continuació, el senyor alcalde cedeix el torn de paraula al cap de llista de CiU, el 
senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual comença la seva intervenció: 
 
Aquesta intervenció li pertocava a Francesc Garcia. El seu gest de renúncia, motivat 
per la convicció del canvi necessari per al nostre municipi, em dóna a mi l’oportunitat 
de prendre el seu relleu en el consistori canetenc, repte que assumeixo amb totes les 
responsabilitats que comporta. Els resultats de les eleccions del 27 de maig passat, 
des de CiU es van interpretar com a missatge de voluntat de canvi i renovació. Des de 
la nostra formació política es va intentar fer possible aquesta voluntat, fins al punt que 
el nostre cap de llista va expressar la seva intenció de no ser un obstacle per tal 
d’assolir aquest canvi. Malgrat que els nostres programes tenien molts punts 
coincidents, el que no vam ser capaços de fer va ser convèncer a UMdC de fer junts 
aquest canvi. Enteníem que era el govern més natural que es podia establir, però les 
raons que els vam oferir no van ser suficients. Tinc la impressió que el pacte al qual 
s’ha arribat està molt forçat i un dels motius que fa que pensi això és que normalment 
les àrees de responsabilitat dels partits que conformen el pacte es defineixen abans de 
subscriure’l i no després, com s’ha manifestat que es farà en aquest cas. Un altre 
motiu que em fa pensar que és un pacte molt forçat són les diferències substancials 
dels programes de les diferents formacions polítiques que el subscriuen, diferències en 
qüestions bàsiques que poden afectar el futur del nostre municipi. No és bo forçar les 
situacions i el desenvolupament del nostre poble amb un govern amb aquesta tacitura 
se’n pot ressentir. Se’ns presenten uns anys claus per al futur de Canet, en els quals 
tindran una importància rellevant les decisions que des del govern de l’Ajuntament es 
prenguin en els vessants econòmic, social i urbanístic. Penso que el que necessita el 
nostre municipi en la situació actual, més que polítics, són gestors. El nostre poble 
està immers, des de fa anys, en un procés de recessió econòmica. És imprescindible 
elaborar des de l’Ajuntament un pla estratègic que permeti conèixer els punts forts i les 
oportunitats de futur del municipi i, a partir de la situació actual, cal establir objectius 
prioritaris i acords amb els agents locals necessaris per portar-los a la seva pràctica. 
Actualment, el creixement urbanístic s’està fent, fonamentalment,  mitjançant la creació 
de barris residencials a la perifèria del centre. El centre històric pateix un procés de 
degradació i correm el risc de perdre aquells espais simbòlics que ens identifiquen 
com a poble. És necessari defensar i impulsar una concepció de reforma que prioritzi 
la rehabilitació dels habitatges i la recuperació de l’essència d’allò que caracteritza el 
poble històric. Des de CiU defensarem un model urbanístic orientat a un creixement 
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que pensi més en termes de qualitat que no pas de quantitat. Els municipis són 
sobretot la seva gent. En aquest sentit des de CiU, creiem que s’ha de prioritzar la 
inversió en les persones. Educació: l’Ajuntament ha d’afavorir l’educació en un sentit 
ampli més enllà de l’ensenyament reglat, no solament en comunicació i noves 
tecnologies sinó també en formació humana, com a llavor per aconseguir una 
comunitat basada en la convivència, la solidaritat i la responsabilitat compartida. 
Esport: Canet pateix un dèficit important en infraestructures esportives. Les 
instal·lacions actuals no satisfan les necessitats que tenen la majoria de les 
associacions. Es fa imprescindible la construcció d’una zona esportiva com a millor 
solució per evitar una possible davallada de la pràctica esportiva al municipi. Per altra 
banda, si no es dota el camp de futbol de gespa artificial, el club estarà en unes 
condicions per sota de les de la resta de pobles de la comarca. Lleure: des de fa molt 
de temps sentim parlar del mateix, que els nostres joves si volen esbarjo i 
entreteniment han de marxar del poble, el cap de setmana. Esperem que l’equip de 
govern sigui capaç de donar solució a aquest problema. Habitatge: és una de les 
principals preocupacions dels ciutadans. És necessària la programació de promocions 
d’habitatge social, tant de compra com de lloguer, d’iniciativa pública, que doni 
possibilitats d’accés a l’habitatge a aquells col·lectius que pateixen més la realitat del 
mercat. La gent gran: el municipi ha de créixer aprofitant el gran capital de la gent 
gran. Cal potenciar la seva implicació en la multitud de serveis i activitats que poden 
desenvolupar i creiem que és necessari dotar aquest col·lectiu de les infraestructures 
necessàries per a la seva dimensió actual. El que és imprescindible per dur a terme 
aquests projectes, i d’altres segurament també necessaris que no he esmentat, són 
recursos econòmics. Tots som coneixedors de les dificultats que molts ajuntaments 
tenen, i Canet n’és un exemple, per anivellar el pressupost. I a Canet aquesta dificultat 
s’agreuja perquè l’Ajuntament està immers en un pla de sanejament que obliga a tenir 
en cada exercici un romanent positiu per destinar-lo a eixugar el deute acumulat. De 
totes maneres, crec que amb una bona administració dels recursos provinents dels 
ciutadans i un control eficient de la despesa corrent es poden dur a terme la majoria 
dels projectes que Canet necessita. Els regidors de CiU estem disposats a col·laborar 
en tot el que se’ns necessiti i se’ns demani per part del govern municipal, com també 
estarem a prop del ciutadà per tal de recollir les seves inquietuds. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual un cop acabades totes les intervencions de 
tots els grups polítics, fa unes reflexions sobre totes les intervencions dels diferents 
grups polítics: 
 
He dit abans que el sistema democràtic ens va permetre en el seu moment l’autonomia 
municipal. No n’hi ha prou de guanyar unes eleccions, sinó que s’han d’establir ponts 
de diàleg amb les diferents forces polítiques per poder arribar satisfactòriament a 
acords posteriors. Per tant, des d’aquest punt de vista, crec que tots els pactes són 
totalment legítims i naturals en la mesura que sumen voluntats i sumen majories. Hi ha 
una àmplia coincidència entre les diferents forces polítiques respecte el que 
necessitarà Canet en els propers anys. No hi ha coincidències exactes, evidentment, 
però sí que són molt iguals. Per tant, quan en la meva intervenció anterior he dit que 
hauríem de normalitzar la vida política, també em referia al fet que aquesta àmplia 
coincidència no hauria de ser un obstacle perquè tothom hi posem aquesta càrrega 
d’il·lusió, de ganes i d’esperit de tirar endavant, estiguem en un costat o en l’altre. 
Hauríem de compartir els mateixos interessos, que en definitiva són els interessos dels 
ciutadans. Hem de fer un esforç perquè cadascú, dins de la seva posició, presti la 
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suficient col·laboració amb aquelles qüestions que es comparteixin. Però tot s’ha de fer 
amb un ànim constructiu, ja que estem parlant dels interessos dels canetencs i les 
canetenques. Aquesta Alcaldia i aquest equip de govern està obert a parlar amb qui 
sigui, de qualsevol cosa, sempre que sigui un diàleg constructiu. Gràcies a tots per 
assistir a aquest acte. 
 
I essent les 12.45 hores s’aixeca la sessió del Ple de tot el que jo com a secretari 
certifico. 
 
El secretari        L’alcalde 
 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat       Joaquim Mas Rius 
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ANNEXOS 
 
COMPROVACIÓ INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR CORRESPONENT A L’EXERCICI 2007 (de l’1/01/07 al 
16/06/07) 
 
1. Fonaments legals 
 
Article 222 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. 
 
Article 104 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
 
Regla 16 de la de l’Ordre EHA/404/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
2. Altes inventari de béns ajuntament de Canet de Mar 
 
EPIGRAF 1.- BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 
1.1 Ús públic 

1.1 b) Places i vials urbans    11.662,22 € 
1.1 d) Altres béns d’ús públic    70.576,00 € 
 

1.2 Servei públics 
1.2 a) Immobles    285.481,90 € 

 1.2 c) Mobles        12.661,32 € 
 1.2 d) Drets de propietat immaterial           17.977,57 € 
 
EPIGRAF 3.- BÉNS PATRIMONIALS 
3.3  Mobles     7.395,00 € 
 
EPIGRAF 5.- OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL 
5.2 Préstecs per temini superior a un any  401.652,00 € 
 
3. Altes a l’inventari del patrimoni històric artístic de l’Ajuntament de Canet de 
Mar 
 
EPIGRAF 3.- BÉNS PATRIMONIALS 
3.3  Mobles     20.000,00 € 
  
4. Altes a l’inventari de l’Organisme Autònom Administratiu Ràdio Canet 
 
EPIGRAF 1.- BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 
 
1.2 Servei públic 

1.2. c) Mobles        1.139,12 € 



 
                 

         EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

 
 
 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

10

 
INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
   
1 Béns de domini públic Import Observacions 
b) Places i vials urbans 11.662,22 €   
    Instal.lacions semafòriques 11.662,22 €   
     
d) Altres béns d'ús públic 70.576,00 €   
    Honoraris redacció urbanit polígon industrial 9.440,00 €   
    Enllumenat públic exercici 2007 61.136,00 €   
     
1.2 Servei públic    
a) Immobles 285.481,90 €   
   Redacció projecte executiu rehabilitació Masia 
Rocosa 4.948,56 €   
   Teulada casa museu Masia Rocosa 56.989,64 €   
   Tancament façana pista hockey 29.189,08 €   
   Obres camp de futbol 1.637,08 €   

   Caserna guàrdia civil 125.026,87 €
(valor adquisició 230.000 €, 
pagaments fraccionats 

   Substitució coberta dependència carrer Font, 8 31.255,01 €   
   Reforma i millores CEIP Misericòrdia 36.435,66 €   
     
c) Mobles 12.661,32 €  
   Mobiliari oficina 1.323,19 €  
   Grua elèctrica serveis socials 995,00 €  

   Adquisició ordinadors 2.224,88 € 
(imputats a adquisició 
programaris, regularitzar) 

   Aire condicionat i emissores policia local 7.469,25 €  

   Donació ordinador portatil per a la biblioteca 649,00 € 

(donació a favor de 
l'ajuntament, pendent de 
consta 

   
tar documentalment el valor i 
comptabilitzar-ho) 

d) Drets de propietat immaterial 17.977,57 €  
   Adqusició i implantació aplicació nòmines 
SIGEP 17.977,57 €  
    
    
3 Béns patrimonials   
3.3 Mobles 7.395,00 €  
   Material gegants 7.395,00 €  
   
   

BÉNS AFECTES AL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC 
   

3 Béns patrimonials Import Observacions 
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3.3 Mobles 20.000,00 €   
    Adquisició arxiu històric Cabanyes 20.000,00 €   
   
   

ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU RÀDIO CANET 
BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 

   
   
1. Béns de domini públic   
1.2 Servei públic Import Observacions 
c) Mobles 1.139,12 €   
   Adquisició ordinadors 1.139,12 €   
   
   

IMMOBILITZAT QUE ACTUALMENT NO TÉ INCIDÈNCIA EN INVENTARI 
1 Béns de domini públic Import Observacions 
b) Places i vials urbans     
    Redacció projecte urbanització plaça 28.800,00 € (immobilitzat en curs) 
    plaça Universitat-Riera Gavarra    
   Redacció projecte obres riera Gavarra 5.969,99 € (immobilitzat en curs) 
     
d) Altres béns d'ús públic    
    Redacció proposta intervenció front litoral 6.414,80 € (immobilitzat en curs) 
     
1.2 Servei públic    
a) Immobles    

   Informe pericial escola bressol 2.992,80 € 
(regularització comptable 
a despesa corrent) 

   Redacció projecte mur cementiri 4.656,24 € (immobilitzat en curs) 
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AJ. CANET DE MAR 
TRESORERIA 2007 
Exercici comptable: 2007 
 

EXISTÈNCIES A TRESORERIA 
01/01/2007 a 13/06/2007 

 
Compte Descripció        Existències     Existències 
           Inicials  Deure  Haver  finals 
 
570001  CAIXA         0,00     231.460,52    225.344,02     6.116,50 
571001  BANESTO 0030 2548 43 08700000271     0,00  2.999,96 0,00               0,00     2.999,96 
571002  BCLA 1004 8051 60 0200080352 – PRÉSTEC - 1.400.000   0,00     331.123,92    234.454,37   96.669,55 
571003  BANC SABADELL 00810184 56 0001006011    0,00  3.655.222,48 3.557.325,71   97.896,77 
571005  BSCH 00493433 60 2514096001 PRÉS.250.000 PRÉS. 891.062,00 -11/05 0,00     191.937,60      92.842,70   99.094,90 
571006  BBVA - CANET 0182 3488 0201504377     0,00       18.955,40        5.226,35   13.729,05 
571007  CEPB 2100 0037 17 0200006129 – PRÉSTECS    0,00     959.593,76    870.779,10   88.814,66 
571008  C. CATALUNYA 2013 0097 98 0500001109 - DIVERSOS PRÉSTECS  0,00  1.236.486,85 1.029.668,00 206.818,85 
571009  BANC SABADELL - 008 0184 50 000019005    0,00         2.975,01               0,00     2.975,01 
571010  CE LAIETANA 2042 0058 11 3110000017 – PRÉSTEC   0,00       81.987,44      55.195,99   26.791,45 
571011  CE LAIETANA 2042 0058 13 3110000028     0,00            426,42               0,00        426,42 
571012  CAIXA CATALUNYA 2013 0097 99 0200861110 – REGIDORS  0,00         1.557,47           759,27        798,20 
571013  CAIXA DE PENSIONS – DONATIU 2100 0037 19 0200370395  0,00                5,57               0,00            5,57 
571014  B. SAB. 0081 0184 58 0001134017 – PATRIMONI MUN. SOL-HABITATGE 0,00         6.010,12               0,00     6.010,12 
571015  C. MADRID 2038 8941 81 6000047545 –PRÉS.- 875.000 OB. INVERSIÓ 06 0,00     948.162,25    202.863,54 745.298,71 
571016  C. CATALUNYA 2013 0097 95 0200882533 –OBRES DIV. ODÈON/07 I DIV. 0,00     171.559,22      70.000,00 101.559,22 
571023  CAIXA SABADELL 2059 0271 15 9800000137 PÀRQUING R. GAVARRA 0,00       66.442,46      59.794,96     6.647,50 
571030  BANC SABADELL 0081 0184 58 0001041509 –POL. INDUSTRIAL-U7  0,00         7.648,21               0,00     7.648,21 
571031  BANC SABADELL 0081 0184 58 0001011902 – CURSOS   0,00     132.156,17      76.584,82   55.571,35 
571033  BANC SABADELL C0081 0184 53 0001085417 – OBRES ANY 2005  0,00     500.701,65    264.201,90 236.499,75 
571035  BBVA-BCN 0182 6035 44 0011507259–P-100.000-SUB. FED. BUSCARONS 0,00     586.664,01    515.387,52   71.276,49 
571036  BBVA-BCN 0182 6035 41 0101500461 – OT 362.000   0,00       13.190,27        8.761,02     4.429,25 
 
       TOTAL COMPTES  0,00  9.147.266,76 7.269.189,27    1.878.077,49 
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AJ. CANET DE MAR 
RÀDIO CANET 2007 
 
Exercici comptable: 2007 
 

EXISTÈNCIES A TRESORERIA 
01/01/2007 A 31/12/2007 

 
Compte  Descripció      Existències     Existències 
          Inicials  Deures  Haver  finals 
 
571040  C. PENSIONS RADIO – 2100 0037 1702 0021 3480   0,00  59.649,98 48.509,86 11.140,12 
 
      TOTAL COMPTES  0,00  59.649,98 48.509,86 11.140,12 
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