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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 31 DE GENER 
DE 2008 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.45 hores 
Lloc: Sala de plens 

 
 
 
 
 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Laureà Gregori Fraxedas 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Núria Roqué Toro 
Josep Alboquers Petitbó 
Jesús Marín Hernández 
Pere Serra Colomer 
Mercè Pallarolas Fabré 

 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Antoni Isarn Flores 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació, i assisteixen també, el senyor Antoni 
Calpe Jordà, interventor de la corporació. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Aprovació, si s’escau, de les actes de dates 29.11.07 i 18.12.07 
2)  Assabentats 

2.1) Instància presentada pel senyor Pere Serra Colomer sobre al seu pas al 
grup de regidors no adscrits de l’Ajuntament de Canet de Mar 

3)  Aprovació del pla d’accessibilitat de Canet de Mar. 
4)  Aprovació del pla Inuncat de Canet de Mar. 
5)  Aprovació inicial modificació puntual del pla parcial sector U7 industrial 
6)  Modificació 1/08 plantilla pressupostària de personal. 
7)  Establiment servei de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
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8)  Ratificació de l’acord de Junta de Govern de 17 de gener de 2008 sobre 
l’aprovació d’un conveni amb la Diputació de Barcelona 

9)  Aportacions a grups polítics municipals 
10) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió d’avui excusant l’assistència a aquest Ple del regidor 
delegat d’Esports, el senyor Antoni Isarn flores, per raons de feina. 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE DATES 29.11.07 I 18.12.07 

 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna objecció a les actes de la sessió ordinària 
de 29 de novembre i de la sessió extraordinària de 18 de desembre de 2007. No se’n 
formula cap i s’aproven, doncs, les actes per unanimitat dels setze regidors presents 
dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal. 

 
2.- ASSABENTATS 

 
2.1.- INSTÀNCIA PRESENTADA PEL SENYOR PERE SERRA COLOMER SOBRE 
EL SEU PAS AL GRUP DE REGIDORS NO ADSCRITS DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR 

 
S’assabenta  al  Ple  municipal  de  la  instància  presentada  pel  senyor  Pere  Serra 
Colomer, de data 27 de gener, amb número de registre 500, el contingut de la qual és 
el següent: 

 
A l’atenció de l’alcalde president del Ple municipal. 

 
El sotasignat Pere Serra i Colomer amb DNI xxxxxx, regidor electe d’aquest 
Ajuntament de Canet de Mar, elegit sota les llistes de Convergència i Unió, 

 
ASSABENTA 

 
Al senyor alcalde president del Ple municipal: 

 
- La seva decisió personal i irrevocable de deixar de pertànyer a l’esmentat grup 
municipal de Convergència i Unió i passar a regidor no adscrit. 

 
Per la qual cosa demana que, d’acord amb el Reglament orgànic municipal (ROM) 
actualment en vigor, i havent entrat el present escrit en temps i forma, se serveixi 
introduir-lo en el capítol d’assabentats del proper Ple del dia 31 de gener d’enguany, 
per tal de poder participar en l’esmentat Ple amb la nova condició de regidor no adscrit. 

 
Així, doncs, el Ple municipal es dóna per assabentat del pas del regidor Pere Serra 
Colomer al grup de regidors no adscrits. 

 
3.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCESSIBILITAT DE CANET DE MAR 

 
Atès que l’article 11 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, estableix que 
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les Administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, promouran i 
facilitaran el desenvolupament de mesures de foment i d’instruments i mecanismes de 
protecció jurídica per portar a terme una política d’igualtat d’oportunitats, mitjançant 
l’establiment de mesures per evitar qualsevol forma de discriminació per causa de 
discapacitat. 

 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Decret 135/1995, de 24 de març, 
de  desplegament  de  la  Llei  20/1991,  de  25  de  novembre,  de  promoció  de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les comarques i els 
ajuntaments són responsables, en l’àmbit de les seves competències respectives, del 
control i seguiment de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques. A 
aquests efectes, hauran de vetllar pel compliment de l’ordenament en matèria 
d’accessibilitat així com elaborar els plans que es derivin de la seva aplicació. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29 de novembre de 
2006, va acordar la signatura del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i 
Afers Socials (IMMSERSO), la Fundació ONCE per a la Cooperació i Integració Social 
de persones amb discapacitat i la Diputació de Barcelona, per a la redacció del Pla 
d’Accessibilitat del municipi. 

 
Atès que, a l’empara del conveni esmentat, l’equip de PROA SOLUTIONS, SL ha 
elaborat el document Pla d’accessibilitat de Canet de Mar, el qual s’inspira en el 
principi d’accessibilitat universal recollit a l’article 2.c) de la Llei 51/2003, de 2 de 
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat. 

 
Atès que el Pla d’accessibilitat de Canet de Mar contempla, bàsicament: 

 
• L’estudi de la via pública, en el qual es fa l’anàlisi dels elements urbans i es 

proposen uns itineraris, un pressupost i un pla d’etapes. 
 

• El diagnòstic d’accessibilitat dels edificis municipals i el grau d’intervenció, un 
pressupost estimatiu de la intervenció i un pla d’etapes. 

 
• Les intervencions necessàries per a millorar l’accessibilitat al transport i la 

comunicació. 
 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 10 de gener de 2008, el qual es 
transcriu a continuació: 
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INFORME DE: SERVEIS TÈCNICS – OFICINA D’ACCESSIBILITAT 
ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC DEL PLA D’ACCESSIBILITAT PER TAL 

DE PROCEDIR A LA SEVA APROVACIÓ PER PART DEL 
PLE MUNICIPAL 

Referència: PLA D’ACCESSIBILITAT DE CANET DE MAR 
Conveni 2006 IMSERSO – Fundació ONCE – Diputació de 
Barcelona 
Autor: Proa Solutions, SL 
Data: maig de 2007 

 
ANTECEDENTS 
D’acord amb el estableix el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, les comarques i els ajuntament són responsables, en 
l’àmbit de les seves competències respectives, del control i seguiment de 
l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques. A aquests efectes, 
hauran de vetllar pel compliment de l’ordenament en matèria d’accessibilitat així com 
elaborar els plans que es derivin de la seva aplicació (Art. 49 del Decret 135/1995 de 
24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat) 

 
A l’art 52, de l’esmentat decret, s’indiquen les competències municipals, essent una 
d’aquestes competències l’elaboració dels plans d’adaptació i supressió de barreres 
arquitectòniques, així com les corresponents revisions quinquennals. 

 
És en aquest sentit que s’ha elaborat el Pla d’accessibilitat de Canet de Mar, el qual 
ara és objecte d’informe per a la seva aprovació per part del Ple Municipal. 

 
INFORME 
El Pla d’accessibilitat pretén proposar les intervencions i els criteris necessaris que 
s’han de dur a terme en els entorns de l’espai públic, l’edificació i el transport per a 
aconseguir un poble adaptat pel que fa a mobilitat, sense exclusions, és a dir per a 
tothom de forma que es pugui circular per la via pública sense cap impediment, que 
es pugui accedir als edificis públics, als equipaments i fins i tot a qualsevol edificació. 

 
Amb  el  Pla  es  vol  disposar  d’una  eina  de  treball  per  aconseguir  millorar 
l’accessibilitat del poble, dissenyar-lo sota els criteris del Disseny per a Tothom, 
pensant en joves, infants, adults, gent gran, persones que tenen dificultats a l’hora 
de  caminar,  persones  que  s’han  de  moure  amb  l’ajut  d’una  cadira  de  rodes, 
persones que no hi veuen bé, persones que tenen problemes per escoltar, ... 

 
En aquest sentit els objectius del Pla són els següents: 

 
-            Disposar d’un instrument que faci possible la transformació del municipi de 
cara al futur. 
-            Disposar d’un programa d’intervencions que faci possible conèixer quines 
són les intervencions a dur a terme. 
-            Conèixer el sistema de gestió en cada intervenció per tal d’optimitzar al 
màxim les intervencions municipals. 
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-            Contemplar les necessitats municipals i les capacitats d’inversió per tal que 
pugui ser assumit per l’Ajuntament. 
-            Dur-lo a terme 

 
Per a poder portar a terme aquest objectiu, el Pla fa una diagnosi prèvia i  programa 
les intervencions per saber on s’ha d’actuar i amb quin cost. Intenta donar una visió 
de conjunt per evitar fer intervencions aïllades i poder optimitzar al màxim les accions 
municipals. 

 
El Pla d’accessibilitat s’estructura en quatre grans àmbits: 

 
1.         Espai públic 
2.         Edificis 
3.         Transport 
4.         Comunicació 

 
1.         Espai públic 

El Pla preveu l’estudi de tot l’espai públic del Municipi diferenciant dos 
graus d’anàlisi, en primer lloc, una zona prioritària amb un estudi més 
concret, en segon lloc, una diagnosi general de la resta del Municipi. 

 
2.         Edificis 

El Pla preveu l’estudi d’aquells edificis municipals que l’Ajuntament va 
proposar en el seu moment. De cada edifici s’ha realitzat un diagnòstic 
de l’estat actual, una proposta d’intervenció, un pressupost i un pla 
d’etapes. 

 
3.         Transport 

El Pla preveu l’estudi dels elements de transport existents en el Municipi. 
De cada element de transport existent s’ha realitzat un diagnòstic de 
l’estat  actual,  una  proposta  d’intervenció,  un  pressupost  i  un  pla 
d’etapes. 

 
4.         Comunicació 

El Pla preveu l’estudi dels elements de comunicació existents en el 
Municipi. De cada element de comunicació existent s’ha realitzat un 
diagnòstic de l’estat actual i una proposta d’intervenció. 

 
Per altra banda, i per a poder desenvolupar el Pla amb garanties, s’indica que és 
necessari aprovar per consens, tant per part dels tècnics com dels  polítics de 
l’Ajuntament, l’esmentat Pla, i com a resultat, crear una Proposta d’Ordenança dels 
elements urbans, elements de mobiliari urbà i tipologies de carrer. També es proposa 
un model de gestió per a garantir el correcte desenvolupament del Pla. 

 
Finalment indicar que per a la redacció del Pla d’Accessibilitat s’ha tingut en compte 
la legislació i normativa vigents en matèria d’accessibilitat. 

 
Per tot l’esmentat s’informa favorablement el Pla d’Accessibilitat de referència, Pla 
que servirà d’instrument bàsic per a portar a terme els treballs necessaris de control, 
seguiment i millora de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques al 
municipi. 

 
Per  tot  l’exposat,  de  conformitat  amb  la  Tinència  de  l’Alcaldia  d’Habitatge  i 
Accessibilitat, s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati 
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Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, 
Rafel Dulsat Ortiz, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares, Marisol Pacheco 
Martos, Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Núria Roqué 
Toro, Jesús Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó i Mercè Pallarolas Fabré, i una 
abstenció del regidor Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’accessibilitat de Canet de Mar, redactat per 
l’equip de PROA SOLUTIONS, SL. 

 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest pla 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 diari El Punt 
diari, al tauler d’anuncis d’aquesta corporació i al web municipal, transcorregut el qual 
sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament 
sense necessitat de nou acord. 

 
Pren la paraula el senyor Rafel Dulsat Ortiz, tinent d’alcalde de Joventut i Oficina 
d’Habitatge i Accessibilitat, el qual explica que segons el diccionari de la llengua 
catalana la paraula accessibilitat es diu d’un indret al qual hom pot arribar, d’una 
persona que deixa arribar fins a ella alguna cosa. El senyor Dulsat creu amb aquesta 
definició i per això porten a l’aprovació del Ple el Pla d’accessibilitat. Aquest Pla pretén 
proposar les intervencions i els criteris necessaris que s’han de dur a terme a la via 
pública, als edificis públics i als transports. Volen aconseguir un poble adaptat on 
tothom hi tingui mobilitat, que tothom pugui anar a qualsevol lloc sense impediments. 
Amb el Pla es disposa d’una eina de treball per millorar l’accessibilitat del poble. En 
aquest sentit, per això han volgut disposar d’un instrument que faci possible la 
transformació del municipi de cara al futur, amb un programa d’accions que contempli 
les necessitats i la capacitat d’inversió per poder dur-lo a terme. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que tothom està d’acord en el fet que les persones puguin anar a tot 
arreu sense impediments. Explica, però, que dins del Pla d’accessibilitat hi ha algunes 
incògnites per resoldre. En el punt set del Pla es diu que ha de ser aprovat per tècnics i  
polítics. Per poder dur-ho a terme, s’ha de fer una presentació i discutir-lo fins a 
arribar a un consens. Explica que aquesta presentació i debat no s’ha fet. Considera 
que aquest Pla és una bona eina que cal, però s’ha fet de pressa i corrents i sense 
repassar-lo, ja que hi ha actuacions que no estan ben definides, perquè es descriuen 
en zones que no hi ha al poble, com per exemple l’actuació que s’ha de fer a la riera 
del Pinar, entre el carrer Abell i el Pubilles, cosa que no pot ser perquè la riera del 
Pinar no passa entre aquests dos carrers. També considera que el cost és exagerat, ja 
que hi ha dues actuacions que pugen gairebé a 6 milions d’euros. Creu que val la pena 
deixar el tema sobre la taula i arribar a un consens entre tots. 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, portaveu del grup municipal de CiU, 
el qual explica que el seu grup aprovarà aquest Pla, però volen fer algunes 
consideracions. És evident que Canet necessita aquest Pla, però el seu grup està 
preocupat per veure com encaixarà en el pressupost anual de l’Ajuntament. S’han 
estudiat el Pla i troben a faltar alguns detalls, com per exemple l’arranjament de 
carrers, que no està pressupostat o els passos de vianants, que tampoc estan 
pressupostats. Considera que encara s’hauria d’estudiar una mica més per aprofundir- 
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hi. El dubte més important que té el seu grup és el perill evident d’increment en el 
pressupost anual quan es porti a terme. Tot i això, el seu grup hi votarà a favor. 

 
Pren la paraula el senyor Rafel Dulsat Ortiz, el qual explica que hi ha un mes 
d’exposició al públic perquè es puguin fer les al·legacions que es considerin 
convenients i demana al senyor Serra que les faci per poder arranjar tot allò que no li 
sembla correcte. Pel que fa a les inversions, l’equip de govern és conscient que ara 
mateix és inassumible, però en qualsevol actuació que s’hagi de fer en un edifici públic 
o a la via pública s’haurà d’adequar a aquest Pla d’accessibilitat. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual explica que a la pàgina 4 del Pla 
també parla del consens que es necessita per poder aprovar-lo i tirar-lo endavant. 
Com que aquest consens no s’ha buscat, el seu vot serà d’abstenció. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que els tècnics han informat 
favorablement aquest Pla i la voluntat política que s’han d’eliminar les barreres 
arquitectòniques i facilitar la mobilitat a totes les persones hi és molt ben reflectida. És 
evident que s’ha de desplegar a poc a poc perquè pressupostàriament s’ha de fer així, 
tothom hi està d’acord, però el més important és que el consens polític i tècnic hi ha 
estat, sense oblidar el que ha comentat el senyor Dulsat, que ara començarà un 
termini d’exposició al públic que servirà per acabar de polir el Pla, si hi ha algú que així 
ho considera. 

 
4.- APROVACIÓ    PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIA PER INUNDACIONS A 
CATALUNYA – INUNCAT 

 
Atesa la necessitat i la conveniència de disposar d’un pla especial d’emergència per 
inundacions a Catalunya – INUNCAT, que doni resposta a les situacions de risc per 
pluges que puguin produir-se en el municipi de Canet de Mar. 

 
Vista l’Ordre INT/375/2006, de 21 de juliol, per a la qual es va obrir convocatòria per a 
la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a l’adquisició d’equipament 
per a la creació d’infrastructures bàsiques de protecció civil, per a l’elaboració, 
actualització i implantació de plans de protecció civil i per a la formació en matèria de 
protecció civil, i se n’aproven les bases. 

 
Vista la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per l’any 2006, i d’acord amb el que preveu el capítol IX del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya; les normes bàsiques de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i la resta de normativa vigent d’aplicació. 

 
Atès que el terme municipal de Canet de Mar és travessat per diverses rieres i torrents 
que creuen a més el casc urbà en direcció al mar, d’acord amb el perfil típic dels 
municipis costaners del Maresme, segons l’anàlisi de risc de l’INUNCAT, Canet de Mar 
té un risc molt alt, per la qual cosa l’Ajuntament de Canet de Mar resta obligat a 
elaborar el corresponent manual d’actuació per al risc d’inundacions. 

 
Vist el pressupost d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal per inundacions, d’acord 
amb la revisió 2005 del “Pla especial d’emergència per Inundacions a Catalunya 
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INUNCAT”, elaborat per l’empresa T&Associats,  el qual puja un import de  DOS MIL 
VUIT CENTS QUARANTA-DOS EUROS (2.842,00 €). 

 
Atès que aquest Ajuntament va sol·licitar una subvenció a la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya, per un import de DOS 
MIL VUIT CENTS QUARANTA-DOS EUROS (2.842,00 €) corresponents a l’elaboració 
del “Pla especial d’emergència per Inundacions a Catalunya INUNCAT”. 

 
Vista  la  resolució  de  la  Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya de data 22 de desembre de 2006, amb la 
qual es va resoldre l’Ordre INT/375/2006, de 21 de juliol, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions adreçades a ens locals per a l’adquisició d’equipaments per 
a   la   creació  d’infrastructures  bàsiques  de   protecció  civil,  per   a   l’elaboració, 
actualització i implantació de plans de protecció civil i per a la formació en matèria de 
protecció civil, per la qual s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar una subvenció per 
import de 1.200 € amb la finalitat de l’elaboració, actualització o revisió dels plans de 
protecció civil. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la Regidora de Seguretat Ciutadana, s’acorda per 
unanimitat dels setze membres presents dels disset de nombre de dret que integren el 
Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil de Canet de Mar – Manual 
d’Actuació per a Inundacions, d’acord amb el disposa l’article 58 de la Llei 4/1997, de 
20 de maig, de protecció civil de Catalunya (LPCC), el qual ha estat elaborat per 
l’empresa T& associats consultors. 

 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest Pla de Protecció civil 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 DOG, el 
Punt diari i el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense haver- 
se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord. 

 
TERCER- Simultàniament, sotmetre l’esmentat Pla a l’homologació per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que val més prevenir que curar. Explica que com que no va estar a la 
Comissió Assessora, no té massa clar quin serà el cost d’aquest Pla. Comenta que té 
un pressupost de 2.842 euros, amb una subvenció de 1.200 euros i, per tant, el cost 
real és d’uns 1.642 euros. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual confirma el cost de la redacció del Pla i dóna 
pas a la votació. 
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5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SECTOR 
U7 INDUSTRIAL DE CANET DE MAR – ARTICLES 11 (1, 2, 3, 4), 12.14, 13.13, 
15.14, 16.14. 

 
Atès que el 31 de gener de 1992, al DOGC núm. 1549, pàgina 687, es van publicar els 
acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de 13 de febrer i 16 d’octubre de 
1991,  aprovant  definitivament  i  donant  conformitat  al  text  refós  de  les  Normes 
Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 

 
Atès que en data 22 de maig de 2002, la CUB aprovà definitivament el Pla parcial del 
sector U7 industrial, redactat per l’enginyer de camins Sr. Jordi San Millán i Filbà, 
acord que va ser publicat en el DOGC núm. 4033, de data 18 de desembre de 2003. 

 
Vist  el  document de  modificació puntual  del  Pla  parcial  del  sector  U7  industrial, 
elaborat pels serveis tècnics municipals, en el qual s’especifica que la modificació 
proposada afecta el contingut de la documentació del Pla parcial, pel que fa els usos 
admesos en les parcel·les de titularitat municipal i privada, per tal de permetre la 
implantació de tot tipus d’activitats (excepte les nocives i perilloses). La modificació 
afecta, de manera concreta, els punts següents: 

 
1)  Punts 1-2-3-4, de l’article 11 del PP. 
2)  Punt 14 de l’article 12 del PP. 
3)  Punt 13 de l’article 13 del PP. 

 
Vist l’informe jurídic de la Tècnica d’Administració General, Sra. Dolors Puig i 
Gómez, de data 17 de gener de 2008, que es transcriu a continuació: 

 
Na Dolors Puig i Gómez, llicenciada en dret i tècnica d’administració general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació amb la proposta 
d’acord de modificació puntual del Pla Parcial Sector U7 Industrial, de Canet de Mar: 

 
INFORMA 

 
Primer.- Pel que fa el procediment, de conformitat amb l’article 94 del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Urbanisme de 
Catalunya (TRLUC), la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació. D’acord amb l’apartat 5 del mateix article, les propostes de modificació han 
de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents i l’òrgan competent per a tramitar la 
modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de 
fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. Aquestes obligacions legals queden 
degudament justificades a la memòria justificativa elaborada pels serveis tècnics 
municipals. 

 
Segon.- L’aprovació inicial i l’aprovació provisional de la modificació de pla derivat 
correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar, conforme determina l’article 83.1 TRLUC i, 
més en concret, la inicial correspon a l’Alcaldia, conforme a l’article 21.1.j) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), si bé l’article 
21.3 de la mateixa llei contempla la possibilitat que aquesta atribució sigui delegada en 
la Junta de Govern Local per l’Alcaldia, delegació que s’ha efectuat en virtut del Decret 
número 632/2007, de data 19 de juliol. Tanmateix, res no impedeix que sigui el ple qui 
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aprovi inicialment la modificació, essent suficient el quòrum de la majoria simple, a 
condició que hi siguin presents tots els membres que formen la Junta de Govern Local 
i que tots ells votin a favor de la proposta. L’aprovació provisional correspon ja al ple, 
conforme a l’article 22.2.c) LRBRL. 

 
Tercer.- Una vegada aprovat inicialment, l’instrument es sotmet a informació pública 
durant el termini d’un mes, mitjançant edictes que es publicaran en el BOP i en un dels 
periòdics de major divulgació en l’àmbit municipal, conforme determinen l’article 83.4 
TRLUC i 23.b) del seu reglament aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLUC). 
A més, d’acord amb l’apartat c) del mateix article, s’haurà de donar a conèixer per 
mitjans  telemàtics  la  convocatòria  d’informació  pública  i  garantir  la  consulta  del 
projecte per aquests mitjans. 

 
Quart.- Conforme a l’article 83.5 TRLUC, simultàniament al tràmit d’informació pública 
cal sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les competències sectorials, 
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un 
de més llarg. 

 
Cinquè.- L’òrgan competent per a l’aprovació provisional és el ple de l’Ajuntament, en 
els termes dels articles 22.2.c) LRBRL i 52.2.c) TRLMC, essent suficient el quòrum de 
la  majoria  simple.  Cas  de  no  presentar-se  al·legacions en  el  termini  d’informació 
pública podrà entendre’s automàticament elevada a provisional la modificació, 
circumstància que s’acreditarà amb la corresponent certificació del secretari de la 
Corporació. 

 
D’altra banda, l’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic derivat, com és el cas, 
s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des que finalitzi el període d’informació 
pública. L’Ajuntament, un cop adoptat l’acord d’aprovació provisional del pla, disposa 
d’un termini de 10 dies per a lliurar l’expedient complet a l’òrgan a qui correspon 
resoldre l’aprovació definitiva conforme estableix l’article 87.5 TRLUC. 

 
Sisè.-  L’acord  d’aprovació  definitiva  caldrà  que  sigui  adoptat,  ulteriorment,  per  la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), conforme determina l’article 
78.b) TRLUC. Una vegada aprovat definitivament, i d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 86 TRLUC, es lliurarà en el termini d’un mes a la CTUB, als efectes 
d’informació, coordinació i arxiu, la documentació tècnica i administrativa completa. 
Aquest lliurament és condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva. 

 
Setè.- Cal dir, encara, que l’article 71 TRLUC estableix la suspensió preceptiva de 
llicències, que s’ha d’acordar obligatòriament amb l’aprovació inicial, en els àmbits en 
què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. En el 
cas present, tanmateix, la modificació proposada no suposa una modificació del règim, 
sinó una ampliació dels usos previstos al Pla parcial del sector. 

 
Vuitè.- Val a dir, també, que la modificació del pla parcial proposada, en fer la relació 
d’usos  detallats  no  afecta  la  definició  que  fa  el  planejament  general  dels  usos 
principals i compatibles, puix que les Normes Subsidiàries de Planejament, en definir- 
los recullen, a l’apartat g) de l’article 69, els espectacles, ús prohibit expressament per 
l’article 71 d’aquestes normes només per a l’àmbit assenyalat al plànol annex 
complementari a l’article 19.6, el qual correspon al casc antic del municipi. 

 
En els termes precedents, i en els de la memòria justificativa elaborada pels serveis 
tècnics municipals, s’informa favorablement l’aprovació inicial de la modificació puntual 
del Pla parcial del sector U7 Industrial. 
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple, de conformitat amb 
la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda 
per unanimitat dels setze regidors presents dels disset de nombre de dret que integren 
el Ple municipal: 

 
PRIMER.-  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  Parcial  Sector  U7 
Industrial, redactada pels serveis tècnics municipals. 

 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al BOP, al diari El Punt, al tauler d’anuncis de la 
casa consistorial i al web municipal, i deixar l’expedient a disposició de qualsevol que 
el vulgui examinar, per tal de deduir-ne al·legacions. Cas de no presentar-se’n, 
s’entendrà automàticament elevat a provisional, circumstància que s’acreditarà amb la 
certificació corresponent del secretari de la corporació. 

 
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les competències 
sectorials que es ressenyen tot seguit, els quals han d’ésser emesos en el termini d’un 
mes: 

 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes 
- Direcció General del Joc i d’Espectacles del Departament d'Interior, Relacions 

Institucionals i Participació 
- Ajuntament d’Arenys de Munt 
- Ajuntament d’Arenys de Mar 

 
QUART.- Una vegada aprovada provisionalment la present modificació, disposar la 
remissió de tota la documentació tècnica i administrativa a la Direcció General 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, el qual explica que el concepte que es pretén modificar és 
bàsicament ampliar els usos previstos al polígon. Si fins ara les condicions d’ús es 
limitaven a l’industrial, comercial a l’engròs, ús d’oficines vinculades a les activitats 
anteriors i residencial també vinculades a les activitats anteriors, ara el que es planteja 
és  ampliar  en  tot  el  polígon,  la  possibilitat  d’ús  d’espectacles,  que  inclouen 
discoteques, sales de festa, teatres, restaurants o similars, docent, sociocultural, 
esportiu, administratiu i sanitari. Aquesta ampliació es fa perquè en tres de les claus 
del polígon estava restringit l’ús i només en una de les claus del polígon es permetia 
l’hoteler, l’estació de servei i els espectacles. A tenor de les demandes que s’han anat 
acumulant a l’Ajuntament, s’ha comprovat que els usos previstos eren limitats i 
generaven conflicte tant en les necessitats que han expressat els privats, com la 
mateixa intenció de l’Ajuntament de fer una nau al polígon que tingui usos diversos, 
tant que permeti emmagatzemar béns municipals, com la possibilitat de fer una sala 
polivalent destinada a activitats nocturnes que eviti les molèsties que ara actualment 
genera l’envelat de Vil·la Flora. Així, doncs, es pretén facilitar la instal·lació a Canet 
d’iniciatives privades i també públiques i ampliar al màxim possible els usos que té el 
polígon, com d’altra banda, ha fet Arenys de Munt amb el seu. 
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Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual pregunta si dins de l’apartat 9 que és l’ús sanitari, també s’admet l’ús per a 
residències de la tercera edat. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual creu que no, de tota manera ho aclariran, 
perquè no n’està segur del tot. 

 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que està d’acord amb aquest punt, ja 
que és la tendència de tots els polígons industrials i a Canet li feia falta. 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, portaveu del grup municipal de CiU, 
el qual explica que el seu grup hi votarà a favor, però entenen que aquest equip de 
govern actua tard i amb una forta mancança política i social més que evident. El 
polígon industrial actual no arrenca i la prova més clara és que després d’uns anys, les 
naus que estan ocupades no arriben a una quarta part. Les causes són diverses, però 
potser el més evident és que els preus no són competitius amb els d’altres poblacions 
properes, com Sant Pol. Creuen que l’equip de govern, amb aquesta decisió, tot i que 
és encertada, és oportunista, com és en un futur pròxim traslladar l’envelat al polígon. 
Al seu entendre això posa de manifest el desconeixement del govern del mercat i de 
les  activitats  econòmiques  que  envolten  el  poble  i  la  importància  d’un  polígon 
industrial. Es pregunten per què aquests usos no s’han fet des d’un bon principi per 
intentar dinamitzar el polígon. Tot i això hi votaran a favor. 

 
Pren la paraula el senyor Figuerola, el qual explica que sens dubte és responsabilitat 
de tots els que hi havia al consistori quan es va fer aquest procés. I potser no tant les 
persones, perquè segurament han canviat, però sí les sigles que continuen sent les 
mateixes des que va començar el procés de construcció del polígon, l’any 1992. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que com que és un polígon 
relativament petit va fer pensar en un primer moment a destinar-lo a usos industrials i 
prou. Malgrat això, sí que és cert que darrerament hi ha hagut interès per part d’algun 
particular per poder instal·lar-hi alguna activitat que no és industrial i això va fer que es 
refermés la idea en l’equip de govern que calia fer aquesta modificació i ampliació 
d’usos del polígon. Pel que fa al preu de les naus del polígon, des de l’any 90 aquest 
polígon ja forma part de les Normes subsidiàries de planejament, les quals imposen 
unes càrregues que segurament a polígons d’altres poblacions no hi són. La situació 
actual tampoc no ha ajudat gaire a la venda de naus. Però s’ha de tenir en compte que 
un polígon industrial no es posa en marxa al 100 % ni amb un any ni amb dos, sinó 
que és qüestió de temps i confien que les coses canviaran mica en mica. 

 
6.- MODIFICACIÓ 1/2008 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 
DE CANET. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2007 va aprovar 
la plantilla del personal al servei de la corporació municipal, per a l’any 2008,  la qual 
conté els llocs de treball reservat a funcionaris de carrera, al personal laboral, així com 
el personal eventual. 

 
la inclusió a la plantilla de personal laboral d’una plaça d’informàtic, que va ser creada 
amb l’aprovació de la plantilla pressupostària de l’any 2007, però que per un error de 
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dret no es va incloure a la plantilla publicada, tot i que es va pressupostar correctament 
en el capítol I del pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2008. 

 
Atès que la plantilla de personal és la relació detallada de personal amb els cossos, 
escales, subescales, classes i categories en què s’integren els funcionaris, el personal 
laboral i  l’eventual, que ha  de  respondre als  principis de  racionalitat, economia i 
eficàcia i que ha de ser aprovada pel Ple de la corporació. 

 
Atès que s’ha detectat una errada de dret, en el sentit que tot i que amb l’aprovació de 
la  plantilla  pressupostària per  a  l’any  2007,es  va  crear  una  plaça  d’informàtic/a, 
aquesta no es va incloure a la plantilla publicada. 

 
Atès que en el pressupost general per a l’any 2008 es va pressupostar correctament 
aquesta plaça d’informàtic/a,  cal efectuar la modificació de la plantilla de personal de 
la corporació per corregir l’errada detectada, en compliment del que disposa l’article 
article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 25 i concordants del Decret 
214/1990, de 30 de juliol  pel que s’acorda el reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 

 
Vist  l’informe  de  la  Intervenció  municipal  respecte  a  l’existència  de  consignació 
suficient al pressupost municipal per atendre aquesta modificació que es transcriu a 
continuació: 

 
1.   IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT OBJECTE D’INFORME 

 
Modificació de la plantilla de personal de l’ajuntament sotmès a aprovació del ple 
en la sessió del dia 31 de gener de 2008. 

 
2.   ASPECTES COMPROVATS 

 
1.-   Modificació   dels   apartats   de   la   plantilla   corresponents   a   l’esmentada 
modificació. 

• Personal laboral 
o 1 plaça d’informàtic 

 
2.-  Existència  consignació  pressupostària  adequada  i  suficient,  a  la  partida 
pressupostària corresponent. 

 
3.   LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
a)   Article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refundició 

en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública 

b)   Articles 9, 25 a 28 i 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals. 

c)   Articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 

 
4.   CONCLUSIONS 
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La modificació de la plantilla no requereix l’aprovació de cap expedient de 
modificació de crèdits tal com estableix l’article 27 del Decret 214/1990, esmentat 
anteriorment. 

 
Vist l’informe de secretaria que es transcriu a continuació: 

1. Concepte 
La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales, 
classes  i  categories  en  què  s'integren  els  funcionaris,  el  personal  laboral  i 
l'eventual, i que ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia. 

 
2. Legislació aplicable 
- Articles 22.2.i), 89, 90 i 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
- Articles 52.2.j), 282, 283, 298 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
- Articles 28 i 29 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de  determinats  textos  legals  vigents  a 
Catalunya en matèria de funció pública. 
- Articles 16,20 i de 25 al 35, ambdós inclosos, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL) 
- Arts. 126, 127, 129.3-a) i b), 154.1 i 2, 159, 161, 163, 164, 167, 172, 176.2 i 177 
del Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 
- Articles 168.1-c) i 169.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
- Articles 14.5, 16 i 25 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de mesures urgents per a la 
reforma de la Funció Pública. 
-  Reial  Decret  861/1986,  de  25  d'abril,  pel  qual  s'estableix  el  règim  de  les 
retribucions dels funcionaris de l'Administració local (derogats parcialment els 
annexes pel Reial decret 156/1996, de 2 de febrer i modificat pel Reial decret 
158/1996, de 2 de febrer). 

 
3. Consideracions pràctiques 

 
Els llocs de treball a exercir per personal laboral fix o temporal poden ser: 

 
a) D'activitat de caràcter continu amb jornada completa. 
b) D'activitat de caràcter continu amb jornada parcial. 
c) De temporada, amb caràcter habitual i amb jornada completa o parcial. 
d) De temporada, amb caràcter no habitual o per tasques específiques de caràcter 
temporal, amb jornada completa o parcial. 

 
La contractació de personal laboral per als llocs de treball corresponent a les 
activitats a), b) i c) requereix la seva incorporació a la relació de llocs de treball de 
l'entitat, no succeeix així per les activitats a què es refereix l'apartat d), però es 
requereix  l'existència  de  crèdit  en  el  pressupost  per  dur  a  terme  aquestes 
actuacions (article 16 RPEL) 

 
Dins del personal laboral -subjecte a l'Estatut dels Treballadors-, que ha de cobrir 
els llocs de treball, a què abans ens referíem, el de caràcter permanent o fix es 
vincula a l'entitat per una relació contractual laboral de durada indefinida i el de 
caràcter no permanent es vincula a l'entitat per una relació contractual laboral 
temporal. 

 
 

14 



Ref: S/iu 

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:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

La prestació de serveis en règim interí i la contractació laboral temporal no poden 
constituir dret preferent per a l'accés a la condició de funcionari o de personal 
laboral amb caràcter indefinit, respectivament. No obstant això, el temps de serveis 
prestats,  l'experiència  i  la  formació  poden  ésser  valorats  en  fase  de  concurs, 
sempre  que  siguin  adequats  a  les  funcions  dels  cossos,  les  escales  o  les 
categories laborals a què corresponguin les places convocades. 

 
La relació de llocs de treball, com expressió ordenada del conjunt de llocs de treball 
existents en una entitat local, ha d'incloure la totalitat del personal, tant funcionari 
com laboral, a més de l'eventual. 

 
Sobre el particular convé recordar, per la seva importància, el precepte contingut a 
l'article 29 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d'octubre, que diu textualment: 
"1.- La relació de llocs de treball és pública i ha d'incloure tots els llocs de 
funcionaris, laborals i eventuals existents en l'Administració de la Generalitat. El 
contingut de les relacions de llocs de treball ha de ser almenys el següent: 
a) La denominació i les característiques essencials dels llocs. 
b) Els requisits essencials per a ocupar-los. 
c) El complement de destinació i, si s'escau, l'específic, si són llocs de personal 
funcionari. 
d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als llocs de 
caràcter laboral. 
e) La forma de provisió dels llocs i, pels casos determinats per l'article 50, els 
sistemes d'accés. 
f) Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions per a 
poder accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de 
provisió." 

 
Fins que no s'hagi aprovat la relació de llocs de treball per cada entitat local, en la 
forma indicada, l'assignació d'atribucions als esmentats llocs de treball, si manca 
l'organigrama, pot fer-se per decret de l'alcalde president de l'entitat local. 

 
En tot moment correspon al president de l'entitat local assignar, per decret, les 
funcions específiques de les contingudes amb caràcter genèric en la relació de 
llocs de treballs quan raons del servei així ho requereixen. 

 
Cal recordar, encara, l’article 20 del RPEL, segons el qual la contractació de 
caràcter laboral que no es correspongui amb l’existència prèvia de places previstes 
en la relació de llocs no requereix la inclusió en l’oferta pública d’ocupació, i per a 
la contractació de personal no permanent regiran les normes següent: 

 
- Consignació pressupostària suficient 
- Observança del que preceptua l’article 19.2 d’aquest Reglament. 

 
Quan els llocs de treball a què fa referència aquest article no requereixen per al 
seu exercici una qualificació tècnica de caràcter superior o mitjà, la convocatòria 
pública podrà ser substituïda per una relació de personal que s’interessi de l’Oficina 
de  l’Institut  Nacional  d’Ocupació  dins  de  l’àmbit  territorial més immediat al de 
l’entitat local de què es tracti. Basant-se en aquesta relació s’efectuarà la selecció 
que prèviament s’hagi determinat. 

 
El Real Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de retribucions 
dels funcionaris d'Administració local, modificat pel Reial Decret 158/1996, de 2 de 
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febrer,  autoritza  a  la  seva  disposició  transitòria  segona  als  plens  de  les 
corporacions locals (fins que no es dictin per l'Administració de l'Estat les normes 
d'acord amb les quals han de confeccionar-se les relacions de llocs de treball, la 
descripció de llocs de treball-tipus i les condicions requerides per a la seva creació) 
a aprovar "un catàleg de llocs" a efectes de complement de destí i específic; 
catàlegs que únicament podran ser modificats mitjançant acord del ple. 

 
No obstant, ja hem indicat que la legislació de Catalunya efectua una regulació 
complerta sobre la relació de llocs de treball (arts. 29 a 32, ambdós inclosos, del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals i, molt especialment, a l'article 29 de la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, que permet la seva 
aplicació. 

 
La plantilla ha d'ésser aprovada pel ple de la corporació anualment en la mateixa 
sessió en què s'aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les 
retribucions del personal que se'n dedueixi i la relació de llocs seran documents 
que integrin el pressupost. La plantilla es pot modificar amb posterioritat a 
l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a 
l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels existents 
que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a criteris 
d'organització administrativa interna. Quan la despesa de la modificació per 
ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per reducció, o 
per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es 
pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi 
l'expedient de modificació de crèdits del pressupost.. 

 
4. Entrada en vigor de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
La nova Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) es 
publicà ren el BOE número 89 de data 13.4.07. La seva Disposició Final quarta 
preveié  la  seva  entrada  en  vigor  en  el  termini  d’un  mes  a  partir  de  la  seva 
publicació, és a dir, a partir del dia14.5.07, llevat d’unes determinades excepcions. 

 
Als efectes que ara ens ocupen, el seu article 76 classifica el personal funcionari de 
carrera en 3 grups i els corresponents subgrups: 

 
GRUP A: títol universitari de grau. 

SUBGRUP A1 
SUBGRUP A2: 

GRUP B: títol de tècnic superior. 

GRUP C: 
SUBGRUP C1: títol de batxiller o tècnic. 
SUBGRUP C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria. 

 
La Disposició Transitòria Tercera apartat 2 EBEP estableix que transitòriament, els 
grups de classificació existents a la seva entrada en vigor s’integraran en els grups 
de classificació professional de funcionaris anteriors, d’acord amb les equivalències 
següents: 

 
GRUP A: SUBGRUP A1. 
GRUP B: SUBGRUP A2. 
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GRUP C: SUBGRUP C1. 
GRUP D: SUBGRUP C2. 
GRUP E:    Agrupacions professionals de la Disposició Addicional setena. 

 
Estableix la D.A.7ª  que, ultra els nous grups classificadors (A, B i C) l’Ajuntament 
podrà establir altres agrupacions diferents per a l’accés a les quals no s’exigeixi 
estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. En 
tant no es desenvolupi l’EBEP i aquest Ajuntament elabori i tramiti la relació de 
llocs de treball, es proposa la creació provisional d’un nou grup professional  “F” en 
el que s’inclogui tot el personal funcionari de carrera que actualment s’integra en 
l’antic grup de classificació E. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria de Règim Intern, s’acorda per nou vots 
a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, 
Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Coia Galceran Artigas, 
Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos i set vots en contra dels regidors 
Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Núria Roqué Toro, Jesús 
Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Pere Serra 
Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei d’aquesta 
corporació que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, a 
personal eventual i al personal laboral, que figura inclòs en el pressupost i que és la 
següent: 

 
Personal laboral: 

 
- Crear un lloc de treball d’informàtic/a 

 
 

SEGON.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com annex 
número 1 dels presents acords. 

 
TERCER .- Inserir al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la  modificació efectuada 
de la plantilla del personal de la corporació. 

 
QUART.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la 
seva aprovació. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que, tal i com es va ja aclarir a la 
Comissió Assessora, hi va haver un error de transcripció en la plantilla de personal que 
acompanya al pressupost, ja que hi havia de figurar una plaça d’informàtic consignada 
al pressupost. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual pregunta si només s’aprova aquest error, tot i que quan llegeix l’acta també veu 
que es proposa crear provisionalment un nou grup F on s’inclourà tot el personal 
funcionari de carrera. 
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Pren la paraula el senyor secretari, el qual explica que només s’aprova l’error de dret. 
La confusió ve donada perquè l’informe tècnic s’ha de referir a tota la plantilla. 

 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que com sempre hi ha mancances, ja 
que el punt segon indica que s’incorpora un annex a aquest acord, però aquest annex 
no hi és. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que a partir del moment en què es 
convoca el Ple, tota la documentació que es posa a consideració està a la disposició 
dels regidors que vulguin repassar-la. 

 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que ja sap que té el dret d’anar a 
Secretaria i consultar la documentació complementària del dictamen, però si el mateix 
dictamen posa que s’incorpora un annex, demana que sigui així. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual insisteix en el fet que la Llei indica que els 
regidors poden consultar la documentació en qualsevol moment, un cop han rebut la 
convocatòria del Ple. 

 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que la coherència li demana que voti 
en contra d’aquest punt. Si no s’està d’acord amb el pressupost perquè entén que 
l’Ajuntament està passat el límit de deute, que el capítol de personal està sobrepassat, 
amb uns xifres alarmants, ha de votar en contra de la modificació. 

 
Pren la paraula el senyor Josep Alboquers Petitbó, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que en coherència amb el que van votar al pressupost, també hi 
votaran en contra. 

 
7.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI DE L’OFICINA 
MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC) 

 
VISTOS la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del 
servei relatius a l'expedient per a l'establiment d’un servei local de defensa de les 
persones consumidores i usuàries, incoat per la provisió d'Alcaldia de data 14 de 
gener de 2008, els continguts literals dels quals són els següents: 

 
MEMÒRIA PER A L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE 
DEFENSA DE LES PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES 

 
Ajuntament de Canet de Mar 

 
Antecedents 

 
Des de fa temps hi ha per part d’aquesta corporació municipal un interès per a la 
protecció i la defensa de les persones consumidores i usuàries de la nostra ciutat. En 
aquest sentit, l’Ajuntament ha anat desenvolupant diferents polítiques en matèria de 
consum des del mes de setembre de l’any 2004, data en què es va signar un conveni 
amb la Diputació de Barcelona per a l’adhesió a la Xarxa Local de Consum. 

 
L’evolució de l’activitat desenvolupada i de les consultes ateses en tot aquest període 
queda reflectida en el quadre següent 
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2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

TOTAL 

   
 

Consultes 
ciutadans 

 

68 
 

102 
 

110 
 

121 
 

401 

 

Visites 
Unitat Mòbil 

 

4 
 

10 
 

12 
 

10 
 

36 

 
Activitats 
educatives 

 

1 
 

3 
 

6 
 

6 
 

16 

 

Campanyes 
informatives 

   

1 
 

1 
 

2 

 
Aquestes activitats de protecció i defensa dels drets de les persones consumidores 
s’han realitzat mitjançant: 

 
a) Recursos propis destinats per la Regidoria de Promoció Econòmica i per 
b) El suport tècnic de la Diputació de Barcelona. 

 
Atès l’increment de la demanda de servei per part de la ciutadania i tenint en compte 
les característiques del nostre poble i els recursos disponibles, tenim la necessitat de 
desenvolupar nous instruments jurídics per tal de delimitar l’àmbit legal de les nostres 
intervencions. És per això que a partir d’ara es creu convenient i factible reglamentar el 
funcionament   del   servei   municipal   de   defensa   dels  drets   de   les   persones 
consumidores i usuàries. 

 
Aquesta memòria té com a funció justificar la necessitat de l’establiment del servei de 
defensa de les persones consumidores, d’acord amb allò que estableix la normativa de 
règim local, tenint en compte les necessitats de la nostra població des de diferents 
punts de vista: social, jurídic, econòmic i organitzatiu. 

 
Justificació social 
Amb l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978 es va configurar un marc general 
de drets, deures i garanties dintre d’un ordenament format per un conjunt de normes 
destinades a vetllar per la convivència social i territorial. Concretament, l’article 51 
ordena  als  poders  públics  vetllar  per  la  defensa  dels  drets  de  les  persones 
consumidores. 

 
Un important punt d’inflexió en l’evolució del sistema normatiu de protecció dels 
consumidors a Espanya va començar a partir de la STS de 26 de setembre de 1977 
(Sala 2a), amb relació al conegut procés del síndrome tòxic pel consum d’oli de colza 
desnaturalitzat. A partir d’aquesta sentència i en compliment del mandat establert a 
l’article 51 de la CE, es va aprovar la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general para la 
defensa de los consumidores y usuarios (LGDCU) per tal de dotar als consumidors 
d’un instrument legal per fer efectius els seus drets. Aquesta Llei fou derogada perl 
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 26/1984. 

 
Amb el desenvolupament del mapa autonòmic, la competència en aquesta matèria ha 
estat transferida a les comunitats autònomes que poden desenvolupar la seva pròpia 
legislació en matèria de protecció dels consumidors. 
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En aquests moments, a Catalunya i amb l’objectiu de donar compliment al mandat 
constitucional esmentat, el marc jurídic de defensa dels consumidors i usuaris ve 
definit per l’Estatut d’Autonomia que estableix la competència exclusiva en matèria de 
consum a favor de la Generalitat de Catalunya, i per la Llei 3/1993, de 5 de març, de 
l’Estatut del consumidor a Catalunya. 

 
No obstant això, amb la perspectiva que dóna el pas del temps i amb l’experiència 
acumulada, hem de manifestar que en l’àmbit municipal, però, encara no s’ha produït, 
una  reacció  prou  significativa  per  posar  en  evidència  l’existència  de  determinats 
dèficits de protecció i la manca d’instruments legals i de recursos públics suficients per 
a poder combatre les noves practiques que posen en risc la salut, la seguretat i els 
interessos de les persones consumidores i usuàries, tot i la seva transcendència. 

 
Entrem, doncs, en un nou panorama de redefinició en el qual la responsabilitat 
municipal reconeguda pel nostre ordenament jurídic per tal de fer efectius les 
obligacions i els drets reconeguts en les lleis en matèria de consum, ha esdevingut en 
una responsabilitat que cal assumir, delimitar i compartir conjuntament amb tots els 
sectors i agents implicats: administracions públiques, consumidors i comerciants. 

 
La dinàmica actual del mercat de productes i serveis de consum, que es caracteritza 
per l’increment de la diversitat i el domini abassegador de l’oferta, la multiplicitat de les 
demandes per part dels consumidors i per l’augment de la complexitat dels conflictes 
de consum que requereixen, per tant, solucions complexes. 

 
En aquest context social, la subsidiarietat i la proximitat de l’administració local cap als 
consumidors  i  les  seves  circumstàncies,  possibiliten  un  millor  coneixement  de  la 
realitat, una més gran capacitat d’anticipació i una resposta més eficaç a les seves 
demandes. 

 
Aquesta implicació és un fet, però també ho és la reflexió sobre el seu sentit, les seves 
possibilitats i els seus límits que requereixen una intervenció més oberta si tenim en 
compte la generalitat dels seus destinataris i de la seva problemàtica ja esmentada. 

 
Davant d’aquesta situació, és evident que els municipis hem de saber donar respostes 
a la ciutadania i assumir responsabilitats. Necessitem delimitar correctament el nostre 
àmbit d’intervenció. És un gran repte però també serà una gran oportunitat per donar 
personalitat i estil propi a les actuacions municipals que ja es venien desenvolupant 
fins ara en matèria de consum. 

 
Serà necessari doncs, disposar de serveis públics cohesionats, que permetin combinar 
harmònicament el desenvolupament de les activitats comercials i de serveis amb l’ús 
residencial de les nostres ciutats. Això afavorirà la creació d’estils de vida més 
saludables i més segurs pels consumidors. 

 
Nous serveis exigeixen normalment més recursos, nous mecanismes de gestió 
transversals i de nous instruments legals per tal d’atendre amb una millor eficàcia i 
qualitat les demandes de la seva ciutadania. Per tant, la viabilitat del projecte requereix 
delimitar correctament l’àmbit d’intervenció a la fi d’evitar que la dispersió i la 
fragmentació de l’estructura organitzativa de l’ajuntament dificulti el desenvolupament 
de polítiques transversals i impedeixi la realització d’una política de conjunt i una 
activitat administrativa més eficaç i coherent envers a la protecció dels consumidors.1 

 
1 A Catalunya, aquesta Llei estatal només serà d’aplicació en aqueslls preceptes que la STC... 
ha considerat que son de competència exclusiva estatal. 
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Amb la formalització del servei municipal de defensa dels usuaris i consumidors, es 
pretén  establir  una  estratègia  per  fugir  de  la  idea  que  dins  de  l’àmbit  d’actuació 
conjunta dels òrgans municipals, les actuacions d’aquest servei no representin una 
tasca residual respecte de les actuacions i les competències de la resta d’òrgans 
sectorials. 

 
En conclusió, resta plenament justificat des del punt de vista social la formalització del 
servei municipal de defensa dels usuaris i dels consumidors. 

 
Justificació Jurídica 
1.- L'article 51 de la Constitució Espanyola de 1978 estableix que els poders públics 
garantiran la defensa dels consumidors i usuaris protegint mitjançant procediments 
eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos d'aquestos. 

 
2.- El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general para la defensa de los consumidores y 
usuarios, dóna compliment al mandat constitucional, ja que recull els principis i les 
directrius vigents en aquesta matèria, a l’objecte de dotar els consumidors i els usuaris 
d’un instrument de protecció i defensa dels seus interessos(1). Instrument de defensa 
que s’ha vist reforçat amb la regulació que el Reial decret 636/1993, de 3 de maig, fa 
del sistema arbitral de consum, la finalitat del qual és atendre i resoldre amb caràcter 
vinculant i executiu, per ambdues parts –empresaris i consumidors que se sotmeten 
voluntàriament  al  sistema-  les reclamacions  o  les  queixes dels consumidors  i  els 
usuaris, amb relació als seus drets legalment reconeguts. 

 
3.- El marc legal a Catalunya, ve configurat entre d’altres normes per la Llei 3/1993, de 
5 de març de l'Estatut del Consumidor, la Llei 1/1990 de 8 de gener sobre disciplina de 
mercat i defensa de consumidors i usuaris, i per la Llei 7/1996, de 15 de gener 
d'ordenació del comerç minorista, juntament amb les seves normes de desplegament, 
completant així l’ordenació dels àmbits materials referits, i reforçant els mecanismes 
per un millor compliment del mandat constitucional que exigeix als poders públics la 
defensa dels consumidors i els usuaris mitjançant l’establiment de procediments 
eficaços. 

 
4.- Malgrat que la normativa de règim local (articles, 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local, i 66.3.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya) no 
estableixen  la  competència  de  defensa  dels  usuaris  i  els  consumidors  com  a 
obligatòria per part dels municipis, i malgrat l’estat d’indefinició i el fet que la normativa 
sectorial no hagi establert els límits concrets de la intervenció de les administracions 
locals, no es pot ignorar, pels arguments socials justificats anteriorment, la part de 
responsabilitat  que  correspon  exercir  als  municipis  per  portar  a  terme  aquesta 
activitats. 

 
5.- Pel que fa a la regulació del servei de defensa de les persones consumidores i 
usuàries, com a servei públic, cal afirmar que aquesta característica està determinada 
per l’article 85.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LBRL) que ens diu que són serveis públics locals tots aquells que tendeixin a la 
consecució dels fins assenyalats com de la competència de les entitats locals. En 
aquest sentit també la STS de 23.5.1997 (article 4065) considera “serveis públics a 
tots aquells que tenen com a finalitat aconseguir els objectius propis de les 
competències dels ens locals”. 
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6.- D’altra banda, l’article 7 de la LBRL consagra el principi d’autonomia local en 
l’exercici d’activitats i serveis. Aquest principi d’autonomia local ha quedat reforçat amb 
l’aprovació de la Carta Europea d’Autonomia Local que va entrar en vigor a Espanya 
l’1 de març de 1989. 

 
7.-L’article 153 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’article 246.1 pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen 
que els municipis tenen plena potestat per a la creació i organització dels serveis de 
llur competència, entre els quals compte sens dubte la defensa dels usuaris i els 
consumidors a què fa referència la present memòria. 

 
8.-Per tot l’exposat, a través del present expedient hom pretén que l’Ajuntament porti a 
terme l’activitat de defensa dels usuaris i dels consumidors a títol de servei públic 
municipal ja que resta plenament capacitat per a l’establiment del servei esmentat, si 
bé, haurà de seguir la tramitació que estableixen concretament els articles 159, 160 i 
concordants del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, (ROAS) per a la formalització del servei. 

 
Justificació econòmica 
Del projecte d’establiment del servei que s’adjunta resulta que: 

 
a) Serà necessària una provisió anyal de 15.729 euros per al 2008; 16.210 euros per al 
2009, i 16.707 euros per al 2010 en concepte de despeses de funcionament del servei 
i per a la contractació de bens i serveis. 

 
b) Per tal d’atendre totes aquestes despeses es proposa per la Regidoria de Promoció 
Econòmica la creació d’una nova partida pressupostària, amb consignació suficient i 
adequada a les necessitats del servei, una vegada atorgada en ferm la subvenció de la 
Diputació de Barcelona. 

 
c) L’Ajuntament de Canet de Mar està adherit a la Xarxa Local de Consum, promoguda 
per la Diputació de Barcelona, mitjançant el corresponent conveni. Fruit d’aquest acord 
es preveuen uns ingressos de 6.000 euros anyals i el suport tècnic de la Diputació de 
Barcelona per al desenvolupament d’activitats complementàries, com ara campanyes 
d’inspecció informatives, activitats educatives i formatives,... 

 
d) L’estudi econòmic i financer estableix que el servei tindrà un índex de cobertura del 
38,5 %, que suposarà una diferència entre ingressos i despeses de  9.729 euros per a 
l’any 2008; 10.210 euros per a l’any 2009, i 10.707 euros per a l’any 2010. 

 
Tenint en compte les consideracions anteriors es dedueix la viabilitat del projecte, així 
com la seva manca de repercussions (negatives o restrictives) en seu pressupostaria 
municipal. 

 
Justificació Organitzativa 
Fins ara, les activitats en matèria de defensa dels usuaris i consumidors portades a 
terme per aquest municipi han evolucionat de forma molt diversa en funció de la nostra 
capacitat de gestió, la disponibilitat de recursos i de la pròpia estructura interna. Al 
respecte s’han desenvolupat les següents activitats: 

 
a)  Activitats  realitzades  mitjançat  recursos  propis  de  la  Regidoria  de    Promoció 
Econòmica 
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- Informació a la ciutadania i recepció de denúncies i reclamacions des de l’any 
2004 

- Atenció de consultes. Assessorament i tramitació de reclamacions des de l’any 
2004 

 
b) Activitats desenvolupades mitjançant convenis de col·laboració amb d’altres 
administracions públiques (Generalitat, Diputacions, Consell Comarcals etc) 

 
- Atenció de consultes i reclamacions mitjançant el servei OPIC, que proporciona la 
Diputació de Barcelona. 
- Resolució de consultes i reclamacions tramitades per l’Ajuntament 
- Campanyes d’inspecció de consum de carácter informatiu als sectors 
comercials. 
- Activitats educatives en consum als col·lectius següents: 
•    Crèdit de síntesi amb els estudiants de l’IES Domènech i Montaner 

 
Es recomana que, atès el caràcter gratuït del servei, no s’utilitzin fórmules societàries 
empresarials de gestió directa o indirecta, malgrat que aquestes tampoc es poden 
descartar   si   les   circumstancies   i   les   activitats   concretes  a   desenvolupar   ho 
requereixen. 

 
Atesa l’envergadura del servei i les seves característiques, no es requereix la creació 
d’un organisme autònom o d’una organització descentralitzada. 

 
La formalització del servei a establir, no representa en principi cap obstacle per a ser 
prestat mitjançant qualsevol de les formes de gestió previstes legalment (art. 188 del 
ROAS). 

 
Es proposa, com a alternativa més convenient, prestar el servei mitjançant la pròpia 
organització  administrativa  de  l’Ajuntament,  ajudat  quant  sigui  el  cas,  per  la 
contractació d’assistència tècnica. En aquest sentit, l’organigrama administratiu de 
l’Ajuntament no requerirà cap modificació de la plantilla sens perjudici de les 
adaptacions de què pugui ser objecte el catàleg (o relació) de llocs de treball. 

Des del punt de vista organitzatiu, seria convenient comptar amb: 

Un tècnic d’assessoria jurídica expert en consum. 
Dedicació: tres hores setmanals 
Relació laboral amb l’Ajuntament: contracte de serveis 
Tasques a realitzar: resolució de consultes i reclamacions 

 
Un tècnic especialitzat en consum 
Dedicació 20 % 
Relació laboral amb l’Ajuntament: AODL en Promoció Econòmica 
Tasques a realitzar: atenció de consultes i suport en la tramitació 

 
Cal tenir present la possibilitat de disposar d’un equip de suport, pertanyent a d’altres 
Administracions Públiques, per al desenvolupament de les prestacions assumides pel 
servei, mitjançant els corresponents convenis que es puguin subscriure. 

 
Ateses les característiques del nostre municipi, els recursos tècnics i econòmics 
disponibles i la demanda detectada fins el moment, es proposa que el nou servei que 
es formalitza es limiti a les funcions d’Oficina Municipal d’Informació i Defensa dels 
consumidors. Aquest oficina, podrà realitzar actes de mediació per a gestionar les 
reclamacions que les persones consumidores presentin, sempre que les parts ho 
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acceptin de forma totalment voluntària, a fi de garantir la protecció dels seus legítims 
interessos i el dret d’audiència al proveïdor. 

 
Es preveu la possibilitat de poder anar integrant dins d’aquest servei diferents òrgans 
de  caràcter  administratiu,  com  ara,  la  Inspecció  Municipal  de  Consum2,  la  Junta 
Arbitral de Consum o el Consell municipal dels consumidors3, si es creu que son 
necessaris per a garantir el compliment de la normativa relacionada amb la defensa 
dels drets de les persones consumidores i usuàries 

 
Canet de Mar, 17 de gener de 2008 
La comissió redactora 

 
PROJECTE D’ESTABLIMENT PER A LA FORMALITZACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
MUNICIPAL DE DEFENSA DE LES PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES 

 
Ajuntament de Canet de Mar 

 
1.   Característiques del servei 

 
Com ja s’ha posat de relleu a través de la Memòria, el servei de defensa dels usuaris i 
dels consumidors es configurarà com a servei públic municipal caracteritzat per: 

 
a) Ser de caràcter gratuït per a la ciutadania 

 
b) Estar obert a totes les persones consumidores o usuàries4

 

 
c) Tenir caràcter potestatiu, ja que la Corporació l’estableix per les raons explicitades a 
la Memòria que forma part del present expedient. 

 
d) Estar gestionat de forma directa, mitjançant la pròpia organització administrativa de 
l’Ajuntament, amb el suport d’assistència tècnica externa. 

 
Mitjançant el servei municipal de defensa dels usuaris, aquest municipi té com a 
objectiu la protecció dels drets bàsics dels consumidors reconeguts en la legislació 
vigent5. 

 
Prestació del servei 
Per tal d’atendre de la millor forma possible les demandes dels consumidors el servei 
municipal de consum portarà a terme les seves actuacions de forma regular i 
continuada6. Les seves funcions hauran de ser executades per persones qualificades 
en matèria de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries. 

 
 

2  En el cas que no existeixi com a òrgan diferenciat podrà integrar-se en els serveis municipals de 
consum, juntament amb l’OMIC, o dependre directament de la Regidoria. 

 
3 La creació d’aquest òrgan és potestativa de l’ajuntament amb independència del seu nombre d’habitants 
i de la seva capacitat de gestió. A més, si l’ajuntament considerà oportú integrar aquest òrgan, es podria 
adoptar la seva formalització en el mateix acte d’aprovació del reglament. 

 
4 Article 1 de la Llei 3/1993 de l’Estatut del Consumidor de Catalunya 

 
5 A l’article 2 de Estatut del consumidor a Catalunya 

 
6 Segons s’estableix a l’article 161.2 del ROAS 
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L’horari de prestació del servei s’haurà d’adaptar a les necessitats i disponibilitats 
existents tant internes com externes, i serà l’adequat per d’atendre de la millor forma 
possible les demandes de la ciutadania. 

 
 

Segons la normativa vigent7, el servei municipal de defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries haurà de desenvolupar les següents activitats: 

 
a) Informar8 i orientar les persones consumidores i usuàries sobre l’exercici dels seus 
drets. 

 
b) Tramitar les consultes i reclamacions de les persones consumidores i usuàries i, si 
s’escau, remetre-les als organismes competents per tal que resolguin. 

 
c) Gestionar les reclamacions de les persones consumidores i usuàries per tractar de 
trobar solucions als conflictes plantejats. 

 
d) Promoure accions educatives per a generar actituds responsables de la ciutadania 
envers el consum. 

 
e) Promoure la formació i assessorament del sector comercial i de serveis de la 
localitat en l’àmbit dels drets de les persones consumidores i usuàries. 

 
f) Promoure accions d’inspecció de consum del comerç minorista per tal de verificar el 
compliment de la normativa que afecta als drets de les persones consumidores i 
usuàries9. 

 
En general, qualsevol altre funció relacionada amb la defensa dels drets de les 
persones consumidores i usuàries. 

 
2.   Forma de gestió del servei 
Per a l’execució efectiva de les seves finalitats aquest servei podrà adoptar en funció 
de les seves capacitats, les formes de gestió del servei que millor s’adaptin a les seves 
necessitats10. 

 
A més, la formalització legal d’aquest servei com a òrgan municipal el permetrà 
conforme als articles 5 i 57 de la LBRL, establir conjuntament amb altres entitats 
públiques u òrgans de caràcter mancomunat, els corresponents acords i convenis 
d’adhesió necessaris per al adequat desenvolupament de les seves funcions. 

 

 
 

7 Article 11 de la Llei 3/1993 de l’Estatut del Consumidor de Catalunya i supletòriament l’article 14 de la 
Llei 26/1984, general per a la defensa dels consumidors i dels usuaris. 

 
8 A més a més caldrà tenir en compte el que en matèria d’informació als consumidors preveu l’article 157 
del ROAS respecte a la necessitat de facilitar als consumidors les informacions pertinents per a l’ús dels 
serveis en la llengua pròpia dels ens locals. 

 
9 Els municipis podran portar a terme actuacions d’inspecció conforme a l’establert a l’article 33 del Decret 
206/1990 

 
10 Si be hem de recordar que la titularitat del servei no s’altera en cap cas, es a dir, correspon sempre a 
l’Ajuntament, els serveis públics locals es podran gestionar –a excepció d’aquells que impliquin l’exercici 
de l’autoritat- segon l’establert als articles 85 i següents. de la LBRL i als articles 249 i següents del 
TRLMRLC 
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La forma de gestió serà directa, mitjanánt els seus propis òrgans. 
 

3.   Obres, béns i instal·lacions necessàries 
Per a la prestació del servei es disposarà d’un lloc adequat ubicat al centre Cívic vil·la 
Flora, riera Gavarra, s/n i de l’equipament necessari per al correcte desenvolupament 
de les seves funcions. 

 
4.   Règim estatutari del usuaris 
L’Ajuntament de Canet de Mar vetllarà perquè aquest servei respecti els drets de les 
persones consumidores i usuàries reconeguts a l’ordenament jurídic i al reglament del 
servei, el projecte del qual també s’adjunta. 

 
La corporació municipal vetllarà molt especialment pel respecte envers els drets 
següents: 

 
- El dret a la informació i a la participació en els termes establerts en el Reglament del 
servei. 
- El dret a la intimitat i a la protecció de dades personals existents als expedients o 
historials oberts en relacions ales demandes com a consumidors. 
- El dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, domicili, raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició circumstància personal o social. 

 
Les obligacions i deures dels usuaris seran els que preveu la normativa aplicable en 
general, els establerts a la normativa que regula la defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries i el que regula el reglament del servei. 

 
Canet de Mar, 17 de gener de 2008 

 
REGLAMENT SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE DEFENSA DE LES PERSONES 
CONSUMIDORES I USUÀRIES 

 
Ajuntament de Canet de Mar 

 
Article 1. 

 
L’objecte1  d’aquest reglament és la definició i regulació del règim de prestació del 
servei municipal de defensa de les persones consumidores i usuàries per garantir el 
compliment dels seus drets bàsics reconeguts en la legislació estatal i autonòmica 
vigent2. 

 
Article 2. 

 
El servei municipal de defensa dels usuaris i consumidors de l’Ajuntament de Canet de 
Mar té caràcter de servei públic municipal i desenvoluparà les activitats inherents 

 
 
 
 

1 La creació d’aquest òrgan és potestativa de l’Ajuntament amb independència del seu nombre d’habitants 
en base als articles 4.a) i 20.3 de la LBRL, i als articles 8.1.a), 49 i 66.2 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 (TRLMRLC). 

 
2 Aquests drets bàsics es troben regulats a l’article 2 de la Llei 3/1993, de 5 març, de l’Estatut del 
consumidor. Supletòriament es pot aplicar l’article 2 de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la 
defensa dels Consumidors i Usuaris. 
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assumides per aquest Ajuntament com a pròpies3 en l’exercici de les potestats que 
l’ordenament jurídic administratiu reconeix a favor de les entitats territorials de caràcter 
local4. 

 
Tot allò sense perjudici de les facultats que corresponen als òrgans de la Generalitat 
de Catalunya o de l’Administració de l’Estat. 

 
Article 3. 

 
El servei municipal de defensa d’usuaris i consumidors és un servei públic de caràcter 
gratuït. 

 
Els horaris d’atenció seran públics i coneguts, i restaran sempre exposats en un lloc 
visible per a tots els ciutadans. 

 
Aquest servei tindrà com a funcions5: 

 
a) Informar6 i orientar les persones consumidores i usuàries sobre l’exercici dels seus 
drets. 

 
b) Tramitar les consultes i reclamacions de les persones consumidores i usuàries i, si 
s’escau, remetre-les als organismes competents per tal que resolguin. 

 
c) Gestionar les reclamacions de les persones consumidores i usuàries per tractar de 
trobar solucions als conflictes plantejats. 

 
d) Promoure accions educatives per a generar actituds responsables de la ciutadania 
envers el consum. 

 
e) Promoure la formació i assessorament del sector comercial i de serveis de la 
localitat 
en l’àmbit dels drets de les persones consumidores i usuàries. 

 
f) Promoure accions d’inspecció de consum del comerç minorista per tal de verificar el 
compliment de la normativa que afecta als drets de les persones consumidores i 
usuàries7. 

 
 
 
 

3 Segons l’article 159.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals,-ROAS-, el reglament que reguli el servei ha de declarar expressament 
que l'activitat de què es tracta resta assumida per l'ens local com a pròpia i ha de determinar l'abast de les 
prestacions a favor dels ciutadans. 

 
4 En l’exercici de les competències que atribueix el DL 3/2003 pel qual s’aprova el Text Refòs la Llei de 
Règim Local de Catalunya, article 66.3 g) i la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local a l’article 25.2.g). 

 
5 Article 11 de la Llei 3/1993 de l’Estatut del Consumidor de Catalunya 

 
6 En matèria d’informació als consumidors el ROAS preveu, a l’article 157 la necessitat de facilitar a la 
ciutadania les informacions pertinents per a l’ús dels serveis en la llengua pròpia dels ens locals. 

 
7 Els municipis podran portar a terme actuacions d’inspecció conforme a l’establert a l’article 33 del Decret 
206/1990 
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En  general,  qualsevol  altre  funció  relacionada  amb  la  defensa  dels  drets  de  les 
persones consumidores i usuàries. 

 
El servei podrà adoptar les formes legals que millor s’adaptin a les seves necessitats, 
per tal de desenvolupar les seves funcions8. 

 
Article 4. 

 
Són usuaris del servei qualsevol ciutadà que tingui la consideració de consumidor 
conforme a la normativa vigent. 

 
Article 5. 

 
El servei municipal de defensa de les persones consumidores i usuàries, quan trameti 
un expedient de reclamació o denúncia te com a obligacions: 

 
- Impulsar d’ofici els procediments iniciats amb l’obertura d’un expedient i l’ordenació 
d’aquells actes que resultin convenients per l’esclariment i/o resolució dels fets. 

 
-  Orientar  administrativament  totes  aquelles  sol·licituds  que  li  siguin  presentades 
d’acord amb la seva finalitat i natura, i resoldre explícitament les consultes, denuncies i 
reclamacions relacionades en matèria de consum. 

 
- Lliurar una còpia segellada dels documents que presentin els consumidors i retornar 
als titulars els originals que hi aportin. 

 
-  Garantir  la  confidencialitat  dels  expedients  així  com  la  protecció  de  les  dades 
personals conforme l’establert a la normativa legal9. 

 
Article 6. 
Dels drets i obligacions de les persones usuàries del servei 

 
Les persones usuàries d’aquest servei gaudiran dels drets següents: 

 
- Dret a ser informades, orientades i assessorades sobre els requisits i els tràmits 
necessaris per a la tramitació de les seves consultes, reclamacions i /o denúncies. 

 
- Dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació del seus expedients, 
respectant tot allò que regula la normativa de protecció de dades. 

 
- Dret a que la resolució de l’expedient els hi sigui notificada. 

 
Les persones usuàries d’aquest servei tindran les obligacions següents: 

 
- Identificar-se de forma correcta i a facilitar un domicili per a les notificacions que 
puguin ser del seu interès. 

 
- Proporcionar tota la informació necessària i veraç en relació als fets que son motiu de 
les seves reclamacions i denuncies. 

 
8 Quant a la gestió vegeu els articles 85 i següents de la LBRL i als articles 249 i següents del TRLMRLC. 
Pel  que  fa  a  la  possibilitat  de  formalitzat  i  establir  els  convenis  necessaris  per  a  l’adequat 
desenvolupament d’aquestes funcions veure els articles 5 i 57 de la LBRL 
9 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
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- No falsejar les dades ni els documents presentats en aquest servei públic. 
 

- Mantenir informat aquest servei sobre els possibles canvis o fets nous que puguin 
afectar a la tramitació de les seves demandes. 

 
I en general, a tots aquells drets i obligacions que la Constitució i les lleis reconeixen a 
la ciutadania quan estableixi algun tipus de relació amb un servei públic10. 

 
Article 7. 
Organització i estructura administrativa 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar disposarà dels recursos adients per a la implantació de 
la Oficina Municipal d’Informació als Consumidors amb l’objecte de garantir el 
compliment de la normativa sobre protecció i defensa dels drets de les persones 
consumidors i usuàries, sens perjudici que, dins del Servei, es puguin integrar altres 
òrgans de caràcter administratiu: 

 
Article 8. 

 
En tot allò que no estigui previst en aquest reglament seran d’aplicació supletòria les 
normes vigents en matèria de defensa dels drets de les persones consumidores i 
usuàries i aquelles que regulin el procediment administratiu. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 
Tots aquells òrgans administratius que venien desenvolupant les funcions de defensa i 
protecció  dels  consumidors  i  usuaris  abans  de  l’aprovació  del  present  reglament 
restaran integrats en el servei municipal de defensa d’usuaris i consumidors. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
El present reglament entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província i hagin transcorregut els 15 dies hàbils previstos a l’article 65.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

 
Canet de Mar, 17 de gener de 2008 

 
ATÈS que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que 
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 
66.3.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 27.1.b del Decret legislatiu 17/1994, 
de 17 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de les lleis reguladores 
d'assistència i serveis socials. 

 
ATÈS que de la documentació esmentada es deriva que escau establir el servei públic 
de l’Oficina municipal d’Informació al Consumidor assumit per l'Ajuntament. 

 
 
 

10 La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i de procediment 
administratiu comú, amb les modificacions introduïdes per la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix al seu 
Títol IV una formulació de drets i obligacions de las ciutadania, aplicables quan s’adrecin o estableixin 
relació amb qualsevol servei públic. 
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ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala 
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
VIST l'informe favorable de la Intervenció de Fons. 

 
ATÈS que el tràmit que escau és que el Ple municipal prengui en consideració la 
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de 
trenta dies, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del 
ROAS. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l'establiment d’un servei local de defensa 
de les persones consumidores i usuàries sobre la base de la memòria justificativa, el 
projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei adjunts. 

 
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta 
dies, a comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a 
efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. En cas que no se’n presenti cap, 
es considerarà aprovat definitivament tant l’establiment del servei com el projecte de 
reglament. 

 
TERCER.- PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al 
tauler d'edictes de l'Ajuntament. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Via 
Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que és una ampliació i  
consolidació d’un servei que s’està donant des de l’any 2004. S’ha detectat un 
augment prou important de les queixes dels usuaris i els consumidors, no només pel 
que fa al món del comerç en general, sinó també en altres aspectes, com la telefonia o 
l’habitatge. Així, doncs, es tracta d’establir un servei per poder donar-lo en la seva 
totalitat, amb la incorporació de personal un dia a la setmana, un advocat expert en 
temes de consum que tractarà i tramitarà totes les queixes directament. Això permetrà 
millorar el servei quant a diligència i quant a resultats. Aquesta oficina també es pot 
considerar com una oficina de suport al comerç. De la mateixa manera que el 
consumidor té una sèrie de drets, també té una sèrie de deures i, per tant, també 
estarà a disposició de tot el sector comercial. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que la informació al segle XXI és vital i tot el que sigui avançar cap 
aquesta direcció és bo. 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, portaveu del grup municipal de CiU, 
el qual explica que el seu grup votarà a favor d’aquest punt. Demana que l’Ajuntament 
faci eficaç aquesta oficina i no es limiti a complir amb la normativa, sinó que realment 
es doni un servei al ciutadà. 
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8.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 17 DE GENER DE 
2008 SOBRE L’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 17 de gener d’enguany, 
va acordar, entre d’altres, l’acord següent: 

 
La Llei estatal 4/1996, de 10.1, va donar una nova redacció a diversos articles de la Llei 
estatal 7/1985, de 2.4 (reguladora de les Bases de Règim Local). D’acord amb aquesta 
modificació, l’art. 17.1, tercer paràgraf de la Llei 7/1985, diu el següent: 

 
“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios 
informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán 
la gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por su insuficiente 
capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma 
automatizada.” 

 
Amb relació al Padró d’habitants resulten també d’aplicació les disposicions següents: 

 
- Llei orgànica 15/1999, de 13.12 (de protecció de dades de caràcter personal) que derogà 

la Llei orgànica 5/92 de 29.10, de regulació del tractament automatitzat  de dades de 
caràcter personal (LORTAD), i legislació concordant. 

 
- Reglament estatal de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 

1690/1986, d’11.7, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD 2612/1996, de 
20.12 (BOE núm. 14, del 16.1.1997). 

 
- Resolució de 9.4.97, Ministeri de la Presidència (BOE núm. 87, de l’11.4.97); instruccions 

tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró municipal. 
 

En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985), 
la Diputació de Barcelona presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la 
província en àmbits molt diversos. La referència als Padrons d’habitants en la Llei 7/85 
constitueix, així, una concreció d’aquelles funcions genèriques d’assistència i cooperació 
local. 

 
Aquesta concreció té, però, unes peculiaritats, el que explica que de manera expressa hagi 
estat incorporada a la Llei 7/1985, i que la Diputació de Barcelona posi a disposició els 
mitjans  adients  i  dugui  a  terme  les  actuacions  necessàries  per  fer  efectiva  aquesta 
assumpció  de  la  gestió  informatitzada  del  Padró  d’habitants  (per  acrònim,  AGIPH). 
Actuacions aquestes que constitueixen el corol·lari de la cooperació local que, en la matèria 
del Padró d’habitants, ja venia prestant la Diputació de Barcelona. 

 
Atesa la formulació legal s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir 
aquesta funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei estatal 
30/1992, de 26.11 (de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu  Comú).  D’acord  amb  aquest  article,  l’encomanda  de  gestió  suposa,  en 
aquest  cas,  la  realització  d’activitats  de  caràcter  material,  tècnic  o  de  serveis  de  la 
competència  d’una  entitat  local  (el  municipi,  en  relació  al  Padró  d’habitants)  que 
s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o 
quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici. 

 
Per articular jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH s’ha elaborat un Conveni- 
tipus, el text del qual és el següent: 
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CONVENI-TIPUS  SOBREL’ASSUMPCIÓ  DE  LA  GESTIÓ  INFORMATITZADADEL 
PADRÓ D’HABITANTS (AGIPH) 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Antoni Fogué Moya, 
President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, assistit pel Sr. José Luis 
Martínez-Alonso Camps, Secretari delegat. 

 
AJUNTAMENT DE ............................., representat per l’Il·lm. Sr. ..................., Alcalde 
de l’Ajuntament, assistit del Sr. ..................................., Secretari de la Corporació. 

 
A C T U E N 

 
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut dels acords adoptats per la 
Comissió de Govern de data 26 de juny de 1997 i 29 de març de 2001. 

 
El representant de l’Ajuntament de ...................................., per virtut de l’acord plenari 
de data ............................... 

 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així com 
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte 

 
E X P O S E N 

 
I. ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 

 
La Llei estatal 4/1996, de 10.1, va donar una nova redacció a diversos articles de la 
Llei estatal 7/1985, de 2.4 (reguladora de les Bases de Règim Local). D’acord amb 
aquesta modificació, l’art. 17.1, tercer paràgraf de la Llei 7/1985, diu el següent: 

 
“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios 
informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares 
asumirán la gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por 
su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los 
datos de forma automatizada.” 

 
En relació amb el Padró d’habitants resulten també d’aplicació les disposicions 
següents: 

 
- Llei Orgànica 15/1999, de 13.12 (de Protecció de dades de caràcter personal) que 

derogà la Llei Orgànica 5/92 de 29.10, de regulació del tractament automatitzat  de 
dades de caràcter personal (LORTAD), i legislació concordant. 

 
- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, aprovat 

pel RD 1690/1986, d’11.7, segons  la redacció del seu Títol II disposada pel RD 
2612/1996, de 20.12 (BOE núm. 14, del 16.1.1997). 

 
- Resolució  de  9.4.97,  Ministeri  de  la  Presidència  (BOE  núm.  87,  de  l’11.4.97); 

instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró municipal. 



Ref: S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

33 

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

 

 

 
 
 

II. COOPERACIÓ LOCAL I ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ 
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS. 

 
En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 
7/1985),  la  Diputació  de  Barcelona  presta  suport  jurídic,  tècnic  i  econòmic  als 
municipis  de  la  província  en  àmbits  molt  diversos.  La  referència  als  Padrons 
d’habitants en la Llei 7/85 constitueix, així, una concreció d’aquelles funcions 
genèriques d’assistència i cooperació local. 

 
Aquesta concreció té, però, unes peculiaritats, el que explica que de manera expressa 
hagi  estat  incorporada  a  la  Llei  7/1985,  i  que  la  Diputació  de  Barcelona  posi  a 
disposició els mitjans adients i dugui a terme les actuacions necessàries per fer 
efectiva aquesta assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per 
acrònim, AGIPH). Actuacions aquestes que constitueixen el corol·lari de la cooperació 
local que, en la matèria del Padró d’habitants, ja venia prestant la Diputació de 
Barcelona. 

 
Atesa la formulació legal s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir 
aquesta funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei 
estatal 30/1992, de 26.11 (de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú). D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió 
suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis de la competència d’una entitat local (el municipi, en relació al Padró 
d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per 
raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici. 

 
III. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME. 

a) CONVENI-TIPUS. 

Per articular jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH s’ha elaborat un Conveni- 
tipus, el text del qual és el que es reprodueix en aquest Annex. Aquest Conveni-tipus 
servirà  de  base  per  a  la  formalització  dels  Convenis  que  se  subscriuran  entre 
cadascun dels Ajuntaments que aprovin l’encomanda de gestió de l’AGIPH i la 
Diputació de Barcelona. 

 
Aquest Conveni-tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran 
de regir la prestació per la Diputació d’aquesta funció de l’AGIPH. 

 
b) INFORMES SOL·LICITATS. 

 
Ultra els treballs preparatoris duts a terme en el si de la Diputació i les consultes 
formulades  amb  representats  del  col·lectiu  de  Secretaris  d’Ajuntaments  de  la 
província, va creure’s convenient sol·licitar els Informes als Organismes que a 
continuació s’indiquen. 

 
b.1) A l’Agència de Protecció de Dades. 

 
Atesa la incidència de la Llei Orgànica 5/92-LORTAD i de la legislació concordant, va 
sol·licitar-se Informe sobre l’esborrany del Conveni-tipus a l’Agència de Protecció de 
Dades, la qual té, entre altres funcions, la de vetllar pel compliment de la legislació 
sobre protecció de dades i controlar la seva aplicació (art. 36, L 5/92-LORTAD i art. 
37, L 15/99). En data 27.5.1997, l’Agència va emetre un Informe, la part final del qual 
diu el següent: 
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“El Convenio Tipo presentado por la Diputación de Barcelona permite a aquellos 
Ayuntamientos de la provincia que no disponen de los medios necesarios para 
llevar a cabo la gestión informatizada del padrón municipal, encomendar esta tarea 
a la Diputación, sin perder la titularidad del fichero, y por tanto es el Ayuntamiento 
correspondiente el responsable del cumplimiento de las obligaciones señaladas en 
el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Sin embargo, la 
Diputación como encargada del tratamiento, realiza sus funciones con total 
independencia para evitar trámites administrativos improcedentes según establece 
la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, adoptando 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información de los 
padrones municipales almacenada en sus bases de datos, así como en las 
comunicaciones, en las operaciones de intercambio con otras Administraciones y 
en   las   consultas   o   transacciones   telemáticas   realizadas  por  el  propio 
Ayuntamiento. 

 
 

En definitiva, el Convenio Tipo presentado por la Diputación de Barcelona, se 
encuentra  legalmente  amparado  por  las  normas  señaladas  anteriormente,  y  no 
vulnera lo establecido en la Ley Orgánica 5/1992 y en la Directiva 95/46/CE.” 

 
b.2) Al “Consejo de Empadronamiento”. 

 
Formulada sol·licitud d’Informe a l’Institut Nacional d’Estadística, aquest el va 
trametre al “Consejo de Empadronamiento”, òrgan col·legiat de col·laboració entre 
l’Administració General de l’Estat i els ens locals, adscrit al Ministeri d’Economia i 
Hisenda (art. 17.4, L 7/85). La Comissió Permanent d’aquest Consell, en data 
19.6.1997, s’ha manifestat de manera favorable en relació al Conveni-tipus. 

 
 

IV. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE. 
 

Ultimats els treballs preparatoris, la Diputació ha adoptat els acords necessaris per 
formalitzar l’encomanda de la gestió de l’AGIPH: en síntesi, aprovar les actuacions 
d’assistència i cooperació local, el Conveni-tipus i donar-ne publicitat. 

 
Dutes a terme aquestes actuacions per la Diputació, els tràmits que hauran de seguir- 
se seran, succintament, els següents: 

 
a) Aprovació pels Ajuntaments interessats de l’encomanda de gestió en favor de la 
Diputació i del model de Conveni-tipus. 

 
b) Signatura del Conveni entre la Diputació i cada Ajuntament. 

 
c) Publicació per la Diputació dels Convenis formalitzats amb els Ajuntaments que li 
han encomanat la gestió de l’AGIPH. 

 
Atès que per l’Ajuntament de .................................. s’ha donat compliment al tràmit 
esmentat  en  la  lletra  a),  les  Administracions  que  intervenen  formalitzen  aquest 
Conveni d’acord amb les següents 
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C L À U S U L E S 
 

Primera.- OBJECTE 
 

1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona 
de     la     gestió     informatitzada     del     Padró     d’habitants     del     municipi     de 
................................................ (en endavant municipi). 

 
2. L’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim, AGIPH) 
es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la Diputació de 
Barcelona, ha aprovat l’Ajuntament del municipi titular del Padró d’habitants. 

 
Segona .- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ. 

 
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGIPH són les següents: 

 
a) Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les dades del 
padró de forma automatitzada (art. 17.1, tercer paràgraf L 7/85). 

 
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró 
d’habitants (art. 15.1 L 30/92). 

 
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 

 
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter 
material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió 
informatitzada del Padró d’habitants del municipi. 

 
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels 
elements substantius del seu exercici. 

 
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a 
l’Ajuntament que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o 
en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia del padró 
municipal d’habitants. 

 
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 

 
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les 
activitats següents: 

 
a) Manteniment de la infrastructura informàtica i de comunicacions necessària. 

b) Centralització d’una base de dades. 

c) Recepció   i   processament   de   dades   provinents   d’altres   Administracions   o 
Organismes, d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens electoral. 

 
d) Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral. 

 
e) Conservació de les dades històriques a l’abast de les successives renovacions 
efectuades. 

 
f)  Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de documents 
impresos,  la  mecanització  del  registre  de  població  o  altres),  mitjançant  l’accés 
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telemàtic dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell d’implementació i a la 
concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable. 

 
g) En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis 
d’informació digital amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró 
d’habitants. 

 
Cinquena.-  MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ. 

 
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures 
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions 
d’intercanvi amb altres Administracions com en les consultes o transaccions que pugui 
efectuar el propi Ajuntament per via telemàtica. 

 
2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents: 

 
•  Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació. 
•  Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 
•  Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema. 
•  Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de 
seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un 
servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ajuntament. 
•  Adopció de les mesures de conscienciació del personal que utilitzi els sistemes 
informàtics del padró. 

 
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES DEL PADRÓ 
D’HABITANTS AMB FINALITATS ESTADÍSTIQUES. 

 
Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals 
sobre el secret estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb 
finalitats estadístiques de les dades no personalitzades del padró d’habitants del 
municipi. 

 
Setena.- INCIDÈNCIA   DE   LA   LEGISLACIÓ   SOBRE   TRACTAMENT 
AUTOMATITZAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

 
1. Atesa la titularitat municipal del Padró d’habitants, correspondrà a l’Ajuntament que 
encomana l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions 
assenyalades a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12 (de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal) i a la resta de normes concordants. 

 
L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen 

sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades 
per la Diputació, fossin acceptades per l’Ajuntament que encomana. 

 
2. Atesa la naturalesa i l’objecte de l’encomanda de gestió, les transferències de 
dades personals del Padró que la Diputació efectuï a l’INE no es consideraran en cap 
cas cessió de dades als efectes de l’article 21 de la L 15/99 i altres normes 
concordants, sinó actuacions materials, tècniques o de serveis que es realitzen per 
compte de l’Ajuntament que encomana. 

 
3. Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni cedirà 
dades personals del Padró d’habitants, sinó per compte i a sol·licitud de l’Ajuntament 
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que encomana, i d’acord amb el que es preveu a l’art. 16.3 de la L 7/1985 (segons la 
redacció donada per la L 4/1996, de 10.1). 

 
Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma 
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent 
de l’Ajuntament que encomana. 

 
Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT QUE ENCOMANA. 

 
1. L’Ajuntament que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a 
terme les actuacions que siguin necessaris perquè la Diputació pugui realitzar el 
seguit d’activitats en què consisteix l’encomanda de gestió. 

 
2. Així mateix, l’Ajuntament que encomana es compromet a seguir els protocols 
d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa o com a 
conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats. 

 
Novena.- FINANÇAMENT. 

 
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt 
d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada del Padró del municipi al qual 
correspon l’Ajuntament que encomana. 

 
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI. 

 
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es 
preveu de vigència indefinida. 

 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions 
que, diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ajuntament que 
encomana en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions 
fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni. 

 
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 

 
1. L’Ajuntament que encomana podrà deixar sense efecte la gestió informatitzada del 
Padró d’habitants encomanada a la Diputació. 

 
La  cessació de  l’encomanda  requerirà  l’adopció de  la corresponent resolució per 
l’òrgan competent de l’Ajuntament i produirà efectes en el termini que es disposi, el 
qual no serà, però, inferior a un mes, comptat des de la notificació d’aquella resolució. 

 
2. En  el  cas  que  l’Ajuntament  no  donés  compliment  a  les  obligacions  que  li 
corresponen i això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la 
gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi, el Ple de la Diputació de 
Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encomana. 

 
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, 
però, inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 
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Dotzena.- DECLARACIÓ DE FITXER AUTOMATITZAT. 
 

 
FITXER AUTOMATITZAT DE TITULARITAT MUNICIPAL 

 
1. Denominació. 

 
Padró d’habitants corresponent al municipi que encomana l’AGIPH a la 
Diputació de Barcelona 

a) Finalitat. 
 

Gestió informatitzada del Padró d’habitants 

b) Persones o col·lectius. 
 

Veïns del municipi 

c) Procediment de recollida. 
 

Dades facilitades pels interessats o comunicades per les Administracions 
competents 

d) Estructura bàsica del fitxer : base de dades. 
 

Descripció del tipus de dades contingudes: 
Nom i cognoms, sexe, domicili habitual, nacionalitat, lloc i data de 
naixement, DNI, certificat o títol escolar o acadèmic, i aquelles altres 
exigides per la legislació vigent. 

e) Cessions. 
 

Les consignades a la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, la 
Llei 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei Catalana 
23/98 d’Estadística de Catalunya i la resta de previstes a les lleis. 

f) Òrgan responsable del fitxer. 
 

Alcalde del municipi 
g)  Servei  o  unitat  davant  la  qual  poden  exercir-se  els  drets  d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició. 

 
Alcalde del municipi 

h) Mesures de seguretat. 
 

De caràcter bàsic, d’acord amb el document aprovat a l’efecte 

 
Aquest Conveni tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que se 
subscriuran entre cadascun dels Ajuntaments que aprovin l’encomanda de gestió de 
l’AGIPH i la Diputació de Barcelona. 
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Aquest Conveni-tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de 
regir la prestació per la Diputació d’aquesta funció de l’AGIPH. 

 
Ultra els treballs preparatoris duts a terme en el si de la Diputació i les consultes 
formulades amb representats del col·lectiu de secretaris d’ajuntaments de la província, 
va creure’s convenient sol·licitar informe a l’Agència de Protecció de Dades, atesa la 
incidència de la Llei orgànica 5/92-LORTAD i de la legislació concordant. Aquesta 
Agència té, entre altres funcions, la de vetllar pel compliment de la legislació sobre 
protecció de dades i controlar la seva aplicació (art. 36, L 5/92-LORTAD i art. 37, L 
15/99). En data 27.5.1997, l’Agència va emetre un informe, la part final del qual diu el 
següent: 

 
“El Convenio Tipo presentado por la Diputación de Barcelona permite a aquellos 
Ayuntamientos de la provincia que no disponen de los medios necesarios para llevar a 
cabo la gestión informatizada del padrón municipal, encomendar esta tarea a la 
Diputación, sin perder la titularidad del fichero, y por tanto es el Ayuntamiento 
correspondiente el responsable del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal. Sin embargo, la Diputación como encargada 
del tratamiento, realiza sus funciones con total independencia para evitar trámites 
administrativos improcedentes según establece la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la 
información de los padrones municipales almacenada en sus bases de datos, así como en 
las comunicaciones, en las operaciones de intercambio con otras Administraciones y en 
las consultas o transacciones telemáticas realizadas por el propio Ayuntamiento. 

 
 

En  definitiva,  el  Convenio  Tipo  presentado  por  la  Diputación  de  Barcelona,  se 
encuentra legalmente amparado por las normas señaladas anteriormente, y no vulnera 
lo establecido en la Ley Orgánica 5/1992 y en la Directiva 95/46/CE.” 

 
Formulada sol·licitud d’informe a l’Institut Nacional d’Estadística, aquest el va trametre 
al Consejo de Empadronamiento, òrgan col·legiat de col·laboració entre l’Administració 
General de l’Estat i els ens locals, adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda (art. 17.4, L 
7/85). La Comissió Permanent d’aquest Consell, en data 19.6.1997, s’ha manifestat de 
manera favorable en relació al Conveni tipus. 

 
Ultimats els treballs preparatoris, la Diputació ha adoptat els acords necessaris per 
formalitzar l’encomanda de la gestió de l’AGIPH: en síntesi, aprovar les actuacions 
d’assistència i cooperació local, el Conveni tipus i donar-ne publicitat. 

 
Dutes a terme aquestes actuacions per la Diputació, els tràmits que hauran de seguir- 
se seran, succintament, els següents: 

 
a) Aprovació pels Ajuntaments interessats de l’encomanda de gestió en favor de la 
Diputació i del model de Conveni-tipus. 

 
b) Signatura del Conveni entre la Diputació i cada Ajuntament. 

 
c) Publicació per la Diputació dels Convenis formalitzats amb els Ajuntaments que li han 
encomanat la gestió de l’AGIPH. 

 
En virtut de tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Encomanar a la Diputació de Barcelona la gestió informatitzada del Padró 
d’habitants del municipi de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Aprovar la formalització d’un Conveni amb la Diputació de Barcelona per fer 
efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada del Padró d’habitants 
(per acrònim, AGIPH), d’acord amb el text del Conveni tipus publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona núm. 86 (annex I), del 10 d’abril de 2001. 

 
TERCER.-  Adherir-se  a  les  mesures  de  coordinació  voluntària  proposades  per  la 
Diputació i relatives a la declaració del fitxer automatitzat del Padró d’habitants d’aquest 
municipi. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde, senyor Joaquim Mas Rius, perquè pugui signar tots els 
documents necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
Atès que la delegació de la gestió d’un servei és competència del Ple municipal, en 
virtut de la legislació vigent, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
quinze vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar 
Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Otiz, Coia 
Galceran Artigas, Francesc Martín Casares, Marisol Pacheco Martos, Laureà Gregori 
Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Núria Roqué Toro, Jesús Marín 
Hernández, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i una abstenció del 
regidor Pere serra Colomer: 

 
ÚNIC.- Ratificar l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 
data 17 de gener de 2008, sobre l’aprovació de la formalització del conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per fer efectiva l’assumpció per aquesta 
entitat de  la  gestió informatitzada del  Padró d’Habitants, d’acord amb el  text  del 
conveni tipus publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 86 
(annex I), del 10 d’abril de 2001. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que amb aquest conveni l’Ajuntament 
s’acull al servei que ofereix la Diputació de manteniment del padró que fins ara anava 
a càrrec d’una empresa privada contractada pel consistori. L’Ajuntament no perd la 
titularitat del servei i, a més a més, el servei de manteniment no costarà res, ja que la 
Diputació se n’encarregarà gratuïtament. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que a la pràctica és aconsellable fer aquest canvi, ja que la Diputació 
està molt més preparada per dur a terme aquests treballs de manteniment. Però la part 
teòrica aconsella diversificar i últimament s’estan traspassant massa serveis a la 
Diputació. Considera que, si bé sembla una bona cosa, la Diputació controla massa 
coses de l’Ajuntament. El seu vot serà d’abstenció. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no hi ha cap altra entitat 
supramunicipal que no sigui la Diputació i, per tant, aquesta diversitat que reclama el 
senyor Serra no pot ser possible. També hi ha el Consell Comarcal del Maresme, però 
són ben sabudes les limitacions que té aquest ens, cosa que impedeix dur a terme la 
diversitat del senyor Serra. 
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9.- APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 

El ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de juliol de 2007 adoptà els acords 
corresponents al denominat cartipàs municipal, una vegada constituïda la nova 
Corporació (16.6.07) després de les darreres eleccions municipals del 27.5.07. 

 
En el paquet d’acords que s’adoptaren en aquella sessió hi hagué el corresponent a la 
constitució de grups polítics municipals, els quals han romàs estables fins el dia de la 
data; són els següents: 

 
Grup municipal de CIU:        6 membres. 
Grup municipal del PSC:      5 membres. 
Grup municipal d’UMdC:       3 membres. 
Grup municipal d’ERC:         2 membres. 

 
Total 16 membres. 

 
L’anterior acord s’adoptà en mèrits de l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en virtut del qual, a efectes de la 
seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en 
grups polítics, en la forma i amb els drets i les obligacions que s’estableixin amb 
excepció d’aquells que no s’integrin en el grup polític que constitueixi la formació 
electoral per la que foren elegits o que abandonin el seu grup de procedència, que 
tindran la consideració de membres no adscrits. 

 
Dits això, el mateix article faculta el ple de la corporació per tal que, amb càrrec als 
pressupostos anyals assigni als grups polítics una dotació econòmica que haurà de 
comptar amb un component fix, idèntics per a tots els grups, i un altre variable, en 
funció del nombre de membres de cadascun d’ells, dins dels límits que, en el seu cas, 
s’estableixin amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar no va assignar cap dotació econòmica als 
grups polítics en el paquet d’acords adoptats amb ocasió dfel denominat ple del 
cartipàs. 

 
Atès que en el pressupost corresponent a l’exercici 2008 existeix consignació 
pressupostària, l’Alcaldia sotmeté a la consideració del Ple, l’establiment a favor dels 
diferents grups polítics municipals, d’una indemnització mensual per a despeses 
realitzades en l’exercici de llurs funcions. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta és una pràctica habitual 
en els ajuntaments. Aquestes subvencions ja estaven incloses al pressupost i un cop 
ha entrat en vigor, es tracta de fer efectiu aquest acord per posar-lo en pràctica. A 
l’informe que incorpora aquest dictamen queda clar de quina manera s’han d’utilitzar 
aquests diners, han de ser utilitzats per a les funcions exclusives com a grups 
municipals i s’han de rendir comptes al Ple cada vegada que es consideri oportú. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que sempre ha cregut que el que treballa i dedica unes hores a un lloc, 
ha d’estar remunerat i, per tant, a l’Ajuntament també s’ha de cobrar; una altra cosa és 
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què s’ha de cobrar. Quant als grups municipals, és un tema que s’està posant en 
pràctica a tots els ajuntaments grans i importants i algun dia havia d’arribar a Canet de 
Mar. Però el senyor Serra considera que no és el moment, ja que si es fan quatre 
números aquest acord representa 19.200 euros l’any. Actualment, l’Ajuntament està 
amb un pressupost molt dolent, amb un pla de sanejament. A més a més, aquest any 
s’ha incrementat de manera exagerada la despesa per a personal i per a càrrecs 
electes i fer una despesa com aquesta no és necessari. El seu vot serà en contra. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que des del seu grup no creuen oportú aprovar aquesta proposta per 
motius diferents. En primer lloc, per consonància amb la seva posició de no aprovar 
els pressupostos de l’Ajuntament per a l’exercici 2008, ja que incloïen aquestes 
designacions econòmiques als grups polítics. L’altre motiu és que creuen que no és el 
moment més adequat per establir per primera vegada aquestes aportacions, ja que 
l’Ajuntament es troba immers en un pla de sanejament i no és oportú afegir noves 
despeses. El que el grup de CiU ha sol·licitat en diverses ocasions, i que no originaria 
cap despesa addicional, és que en compliment de la normativa vigent es posi a la seva 
disposició a les dependències municipals uns despatxos per poder desenvolupar la 
seva tasca, així com poder rebre els ciutadans que ho desitgin. No obstant això, 
tampoc s’hi oposaran, ja que creuen que és una decisió que en un futur pot afectar a 
grups polítics sense cap responsabilitat en la situació econòmica i financera actual. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el govern també pensa que no és 
el moment més adequat per dur-la a terme, però com que el tema dels despatxos per 
als grups polítics dins de l’Ajuntament, és evident que avui per avui està difícil perquè 
les condicions físiques de l’Ajuntament no permeten aquesta solució, es va decidir 
donar aquesta subvenció, perquè els grups polítics poguessin fer front a aquest dèficit i 
utilitzar aquests diners per poder llogar un local on poguessin fer aquestes funcions 
que haurien de fer a l’Ajuntament. Per tant, el govern no té cap interès en l’aprovació 
d’aquest punt i si els grups de l’oposició no hi tenen cap inconvenient, es retira de 
l’ordre del dia sense aprovar-lo. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual reitera l’opinió del senyor alcalde. Explica que si l’Ajuntament estigués preparat 
per oferir despatxos als grups municipals, el salari del conserge per poder tenir obert a 
les  tardes  l’edifici  consistorial  seria  més  o  menys  el  mateix  que  costa  aquesta 
aportació. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  Gregori,  el  qual  explica  que  el  que  demanen  és  el 
compliment de la normativa. Són conscients que l’estructura de l’Ajuntament no permet 
aquest compliment, però tampoc volen un local fora de l’Ajuntament. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’únic que volia l’equip de govern 
era solventar aquesta deficiència de la casa consistorial. Així, doncs, es retira aquest 
punt de l’ordre del dia. 
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10.- PRECS I PREGUNTES 
 

1.- Informació sobre la rehabilitació de l’Odèon 
 

Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que a l’últim Ple hi va haver un punt que parlava sobre l’Odèon. 
Després, al precs i preguntes també es va parlar de l’Odèon i l’acta s’acaba amb la 
intervenció del senyor alcalde que deia que hi havia hagut dues empreses que havien 
fet un informe favorable a l’enderrocament de l’edifici, però que d’alguna manera o 
altra eren empreses implicades en l’assumpte i que, per tant, no eren objectives al cent 
per cent. Per aquesta raó, el senyor alcalde va explicar que es demanaria un tercer 
informe a alguna empresa aliena a l’Odèon. Demana que els informi de com està la 
situació. 

 
Pren  la  paraula el  senyor alcalde, el  qual  explica que  els  dos  informes estaven 
redactats per l’empresa encarregada de la direcció facultativa de les obres de 
rehabilitació  i  pels  Serveis  Tècnics  municipals.  Els  dos  informes  coincidien  a 
recomanar l’enderroc de l‘Odèon. El tercer informe es va encarregar a un altre expert, 
el qual coincidia en bona part amb els dos primers. De fet, hi havia diferents idees per 
poder solucionar el problema; una consistia a reforçar les estructures dels pilars i les 
voltes, una operació de reforç que suposava treballar dins de l’edifici amb unes 
condicions d’inseguretat força importants i un procés molt lent i molt car; el mateix 
informe desaconsellava aquesta solució; una segona opció era l’enderroc de tot l’edifici i 
fer-ne una construcció mimètica amb els materials actuals; en tercer lloc, explicaven 
que es podria enderrocar i aprofitant els fonaments que marquen un perímetre 
determinat, fer una nova construcció diferent de la que hi ha. Així, doncs, aquestes són 
les accions que actualment hi ha sobre la taula. Evidentment, s’està esperant també 
que arribin els informes de les causes de l’accident. Han d’arribar els informes de la 
direcció facultativa i el d’una altra empresa que ha contractat l’Ajuntament, A-plus, una 
empresa que col·labora amb la Generalitat i que certifica la qualitat dels edificis. Les 
mesures que s’han pres fins avui han estat aïllar la zona i impedir el pas d’automòbils i 
vianants pel carrer del Gram i la plaça Colomer, tot esperant que es pugui prendre una 
decisió. L’únic que es va fer a l’interior de l’edifici va ser retirar la runa del lloc de 
l’accident, ja que les dues empreses que estaven elaborant l’informe de les causes de 
l’accident, necessitaven veure el lloc dels fets net de tot el que va caure a causa de 
l’esfondrament. 

 
2.- Funcions del senyor Ivan Aranda i Mena, personal eventual de l’Ajuntament 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, portaveu del grup municipal de CiU, 
el qual pregunta al tinent d’alcalde de Comunicació, Cultura i Urbanisme, el senyor 
Òscar Figuerola Bernal, sobre el personal eventual. Concretament, explica que a partir 
del dia 1 d’agost de 2007 es va incorporar al personal eventual de la corporació el 
senyor Ivan Aranda i Mena com a tècnic per a la innovació i la modernització de 
l’Administració, en dedicació completa i amb un sou brut anual de 38.874,22 euros. 
Així, doncs, els agradaria saber les accions concretes que ha desenvolupat aquest 
tècnic, passats sis mesos des del seu nomenament i tenint en compte que el seu sou 
és dels més alts de tota la corporació. 
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Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de Comunicació, 
Cultura  i  Urbanisme, el  qual  explica  que  el  senyor  Ivan  Aranda  és  personal  de 
confiança de tot l’equip de govern, encara que la resposta la faci només ell. Una de les 
feines del senyor Aranda és el control de projectes que superin l’àmbit estricte d’una 
àrea, per exemple les subvencions. Una de les seves primeres accions va ser 
assegurar la subvenció del PUOSC que no estava executada i que s’aplicarà a la 
plaça de la Universitat, una subvenció de la Generalitat per valor de 300.000 euros. 
Una altra intervenció ha estat demanar a Governació una subvenció extraordinària per 
a la remodelació dels Serveis Tècnics municipals, perquè els treballadors puguin 
treballar en condicions normals. També ha treballat la subvenció del PUOSC 2008- 
2012, pel qual s’han 650.000 euros i que s’executarà l’any 2009. A més a més, ha 
trobat una altra subvenció específica per a biblioteques que podria permetre tenir 
diners per ampliar i millorar la biblioteca. Explica que la Generalitat havia concedit una 
subvenció de 750.000 euros per a fer un equipament i estaven destinats a l’Odèon. A 
causa de l’accident de l’Odèon, però, una de les coses que els amoïnava més era que 
aquesta subvenció no es perdés, ja que no es podia utilitzar en la seva totalitat i el 
senyor  Aranda  va  assegurar  el  cobrament  d’aquesta  subvenció  amb  les  seves 
gestions amb la Generalitat. És la persona que supervisa i distribueix la informació de 
totes les subvencions que es convoquen. Així, doncs, la informació de les subvencions 
de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat la distribueix ell i té la informació sobre tot 
el que es demana. Una altra de les accions que ha fet ha estat endegar la possibilitat 
que hi hagi un transport que vagi de Canet a l’hospital de Calella. I també és 
responsable de l’aplicació d’un gestor d’expedients a l’Ajuntament; és a dir, s’està 
intentant que hi hagi un circuit administratiu modern i que no es perdi cap expedient, ja 
que aquests han d’anar d’un departament a l’altre per anar creant-se i amb un gestor 
d’expedients  hi  hauria  més  agilitat.  Normalment,  els  ajuntaments  assignen  una 
persona  exclusivament  per  aquesta  feina.  Així,  doncs,  l’Ivan  Aranda  serà  el 
responsable i el coordinador de la feina que faci el personal de Secretaria, de l’Arxiu i 
dels  diversos  serveis.  I  també  és  el  responsable  d’elaborar  el  projecte  que  se 
sol·licitarà per a l’any 2009 de la Llei de barris. 

 
3.- La il·luminació del passeig Marítim 

 
Pren la paraula el senyor Josep Alboquers Petitbó, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual fa un prec al Tinent d’alcalde d’Obres Serveis i Via pública, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme. Explica que el passeig Marítim és un dels llocs on 
conflueix més gent, que passeja, hi va a córrer, etcètera, moltes vegades fins a Arenys 
de Mar. Ara que es fa fosc molt d’hora, després de l’espigó només hi ha 150 metres 
il·luminats; els metres que resten per arribar al terme d’Arenys, que són uns 300 estan 
completament foscos. Demana que s’il·luminin aquests pocs metres que queden. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’àmbit d’actuació del passeig 
Marítim depèn de la Demarcació de Costes de Catalunya. L’Ajuntament no pot posar 
la il·luminació sense permís de la Demarcació i aquesta Administració no el dóna. Sí 
que és cert que sembla que la urbanització del passeig Marítim fins a Arenys de Mar, 
tira endavant i, per tant, aquest problema se solucionarà. 

 
Pren la paraula el senyor Alboquers, el qual pregunta que com és que Arenys ho té tot 
il·luminat, si la demarcació de Costes no permet que es faci. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no ho sap ni tampoc té per què 
saber-ho. Considera que  les  responsabilitats dels  gestors  públics  arriben  fins  on 
arriben i no tenen per què sobrepassar els seus límits. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Via 
Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que aquesta queixa 
ja li ha arribat i se l’estan estudiant perquè és una zona molt concorreguda. Tal com ha 
dit el senyor alcalde, hi ha molts problemes afegits, però de tota manera, s’està 
intentant solucionar al més aviat possible. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que quan va ser regidor de l’equip de govern ja va haver de lluitar amb 
la Demarcació de Costes, però també comprèn el problema de la gent que passa per 
aquesta zona. Certament, hi ha un projecte del passeig Marítim que solucionarà el 
tema de l’enllumenat, però mentrestant, es podria demanar a Demarcació de Costes el 
permís per poder posar llum en aquest espai. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que això ja s’ha demanat i Costes no 
ho ha permès. 

 
4.- Recollida d’escombraries durant les festes de Nadal 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, regidora del grup 
municipal de CiU, la qual explica que la recollida d’escombraries durant les festes de 
Nadal no va funcionar bé, ja que justament el dia de Nadal el poble estava ple de 
bosses d’escombraries. El dia 24 i el dia 31 de desembre, des de fa anys no es 
recullen les escombraries, però és ben cert que ho hi ha hagut la suficient informació. 
Es van repartir en algunes botigues els tríptics en els quals es deia que no hi hauria 
recollida d’escombraries, però no es va donar la informació que altres vegades s’ha 
donat. A la pàgina web, per exemple, no estava penjada aquesta informació. S’hauria 
hagut de fer més incís en aquesta informació. També comenta que la programació de 
la recollida tampoc la considera encertada, ja que recollir el dia anterior a les festes no 
era el més adequat, tenint en compte que els residus es fan a partir del dia 24 de 
desembre. En lloc de fer la recollida el dia 25 de desembre i el dia 1 de gener, que són 
els dies que la gent s’esperava que es faria, es va fer el dia 24 i el dia 31 de desembre. 
Demana que es tingui una mica més de cura en aquest tema. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient i 
Educació, la qual explica que sempre s’han fet servir els mateixos mitjans per a la 
comunicació d’aquest tema. Potser són insuficients, potser s’hauria hagut de fer una 
bustiada, però consideren que és una despesa exagerada. Pel que fa a la programació 
de la recollida, explica que es va fer el dia abans perquè el dia següent era dimarts i hi 
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havia dues recollides, paper i cartró i l’orgànica. Una tercera recollida el mateix dia era 
inviable. El que sí que és cert és que quan canvies els hàbits a la gent, s’embolica 
l’assumpte. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.45 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari,                                                                         L’alcalde, 

 
 
 
 

Marcel.lí Pons Duat                                                             Joaquim Mas Rius 


