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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 27 DE MAIG 
DE 2010 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.55 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 
Antoni Isarn Flores Coia 
Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Laureà Gregori Fraxedas 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Jesús Marín Hernández 
Josep Alboquers Petitbó 
Mercè Pallarolas Fabré 
Àngel López Solà 
Pere Serra Colomer 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de 

data  25.03.10  i  de  les  actes  de  les  sessions  extraordinàries  de  data 
15.04.10 i 12.05.10 

2)  Donació compte de liquidació del pressupost de l’exercici 2009 
3)  Aprovació   préstec   a   llarg   termini   per   finançar   el   justipreu   de   les 

expropiacions de Halli i La Papallona amb el Banc Sabadell 
4)  Aprovació refinançament préstecs a llarg termini, de conformitat amb el Pla 

de sanejament financer 2010-2013 
5)  Aprovació operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb 

l’entitat BBVA 
6)  Aprovació provisional Ordenança fiscal número 38 
7)  Aprovació modificació plantilla augment dedicació tècnic d’autoempresa 
8)  Aprovació relació de llocs de treball 
9)  Aprovació  bases  genèriques  per  al  personal  laboral  i  funcionari  de 

l’Ajuntament de Canet de Mar 
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10) Aprovació de la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de Canet 
de Mar 

11) Aprovació provisional del Pla parcial d’ordenació urbanística Club de vela 
de Canet de Mar 

12) Nomenament  representant  municipal  del  grup  municipal  de  CiU  a  la 
fundació privada Els Garrofers 

13) Aprovació rectificació conveni de col·laboració amb el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge de Canet de Mar 

14) Aprovació proposta de criteris de ponderació de vot per a les entitats locals 
que formen el Consorci del govern territorial de salut de l’Alt Maresme i la 
Selva Marítima 

15) Aprovació revisió preus CESPA per a la recollida de residus anys 2009 i 
2010 

16) Aprovació del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) en el marc del 
desenvolupament de l’Auditoria Ambiental i l’Agenda 21 Local de Canet de 
Mar 

17) Aprovació del Pla d’Acció Local per a l’Energia Sostenible (PAES) de Canet 
de Mar 

18) Moció d’adhesió a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya de 
suport a l’Estatut d’Autonomia 

19) Moció  de  proposta  de  mesura  d’estalvi  econòmic  presentada  pel  grup 
municipal d’ERC 

20) Moció que presenten els grups municipals del PSC i UMdC per establir 
mesures addicionals al pla d’estalvi econòmic i adequació al pla d’ajust del 
govern 

21) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 25.03.10 I DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
EXTRAORDINÀRIES DE DATA 15.04.10 I 12.05.10 

 
El senyor alcalde obre la sessió d’avui, el qual pregunta si hi ha alguna observació a 
fer a les actes que es porten a aprovació. Cap regidor en fa i, per tant s’aproven per 
unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del 
Ple municipal. 

 
En aquest punt, la regidora Marisol Pacheco Martos s’incorpora a la sessió. 

 
2.- DONACIÓ DE COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2009 

 
L’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix: 

 
De la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general i 
dels estats financers de les societats mercantils depenent de l’entitat, una vegada 
realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la primera sessió que es 
dugui a terme. 
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Atès que per Decret de l’Alcaldia número 303/2010, de 16 d’abril, l’alcalde va aprovar 
la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent a l’exercici 
2009, es dóna compte de la liquidació esmentada: 

 
DECRET NÚM. 303/2010, de 16 d’abril, de l’Alcaldia 

 
ANTECEDENTS 

 
1. Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2009 
de l’Ajuntament de Canet i exercici 2009 de l’OA Ràdio Canet en data de 
referència 31 de desembre de 2009, en donar els següents resultats: 

 
 

A.- Respecte al Pressupost d despeses: 
 

1.- Exercici corrent Ajuntament OA Ràdio Canet 
Pressupost inicial de despeses: 14.337.774,00 € 135.305,00 € 
Modificació de despeses: 7.124.205,38 € -   € 
Pressupost definitiu de despeses: 21.461.979,38 € 135.305,00 € 
Obligacions reconegudes: 17.368.502,11 € 128.736,55 € 
Pagaments realitzats: 14.456.979,84 € 123.705,37 € 
Pagaments líquids: 14.441.189,54 € 123.705,37 € 
Obligacions pendents de pagament: 2.927.312,57 € 5.031,18 € 

 
2.- Exercicis tancats: Ajuntament OA Ràdio Canet 
Obligacions pendents pago 1 gener: 2.525.332,23 € 5.077,44 € 
Modificacions de saldo i anul.lacions:  -   € 
Total obligacions: 2.525.332,23 € 5.077,44 € 
Pagos realitzats: 2.518.921,45 € 42. 62,80 € 
Obligacions pendents pago: 6.410,78 € 814,64 € 

 
B.- Respecte al Pressupost d’ingressos: 

 
1.- Exercici corrent Ajuntament OA Ràdio Canet 
Pressupost inicial d'ingressos: 14.337.774,00 € 135.305,00 € 
Modificacions d'ingressos: 7.124.205,38 € -   € 
Pressupost definitiu d'ingressos: 21.461.979,38 € 135.305,00 € 
Drets reconeguts: 16.862.875,74 € 128.336,73 € 
Ingressos realitzats: 13.362.880,27 € 129.208,68 € 
Devolució ingressos: 103.258,18 € 871,95 € 
Recaptació líquida: 13.259.622,09 € 128. 333 6,73 € 
Drets pendents de cobrament: 3.603.253,65 € -   € 

 
2.- Exercicis tancats: Ajuntament OA Ràdio Canet 
Pendents de cobrament 1 de gener 3.006.307,55 € 9.614,96 € 
Modificacions saldo inicial - 45.642,29 € -   € 
Drets anul.lats: 50.242,12 € -   € 
Drets cancel.lats: 135.716,99 € -   € 
Recaptació: 674.089,61 € -   € 
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Pendents de cobrament: 2.100.616,54 € 9.614,96 € 
 
 

C.- Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
 

 Drets reconeguts 
 
 
nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

AJUSTOS Resultat 
 
 
Pressupostari 

A.- AJUNTAMENT DE CANET DE MAR     
a. Operacions corrents 12.486.413,64 11.535.377,19  951.036,45 

b. Altres operacions no financeres 4.375.795,50 4.598.351,87  -222.556,37 

1.Total operacions no financeres (a+b) 16.862.209,14 16133729,06  728480,08 
2.Actius financers 666,60   666,60 

3.Passius financers  1234773,05  -1234773,05 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 16.862.875,74 17.368.502,11  -505626,37 
 

 
AJUSTOS 
 
 
4.Crédits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per despeses generals 

5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici 

6.Desviacions de finançament positives de l´exercici 

  

 
763.462,36  
1.019.096,50 -255.634,14 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  -761.260,51 

 
B.- OA. RÀDIO CANET DE MAR 

a. Operacions corrents 128336,73 120492,04  7844,69 
b. Altres operacions no financeres  8244,51 -8244,51 
1.Total operacions no financeres (a+b) 128336,73 128736,55 -399,82 
2.Actius financers    
3.Passius financers    
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 128336,73 128736,55 -399,82 
 

 
AJUSTOS 
 
 
4.Crédits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per despeses generals 

5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici 

6.Desviacions de finançament positives de l´exercici 

   

 
 
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  -399,82 
 
 

D) Romanents de crèdit: Respecte de l’Ajuntament de Canet de Mar, el total de 
romanents  de  crèdit  ascendeix  a  un  total  d’incorporació  obligatòria (art.163.3 
TRLRHL): 273.482,49€ i d’incorporació voluntària (art.163.1 TRLRHL):  3.819.994,78€. 

 

E) Romanent de tresoreria: El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que 
figura a continuació: 

 
Ajuntament de Canet OA Ràdio Canet 
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1. Fons líquids 135.170,02 6198,61 
2. Drets pendents de cobrament 5.609.346,24 12764,76 
+ del Pressupost corrent 3.603.253,65 0 
+ del Pressupost tancat 2.100.616,54 9614,96 
+ d´Operacions no pressupostàries 115.474,83 3149,8 
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 209.998,78 0 
3. Obligacions pendents de pagament 5.304.026,99 13333,19 
+ del Pressupost corrent 2.927.312,57 5031,18 
+ del Pressupost tancat 6.410,78 814,64 
+ d´Operacions no pressupostàries 3.052.217,24 9094,78 
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva 3.052.217,24 1607,41 
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 440.489,27 5630,18 
II. Saldos de dubtós cobrament 1.241.065,91  
III. Excés de finançament afectat 2.546.369,32  
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) -3.346.945,96  

 
1.  De conformitat amb els articles 191.2 de la RDL 02/2004, de 5 de 

març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i article 101.1 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel que 
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com la regla 
341.1.  de  l’Ordre  de  17  de  juliol  de  1990,  per  la  qual  s'aprova 
l'Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local, es preveu que 
per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets 
pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació. Així s’han exclos d’aquest concepte les partides 
corresponents a subvencions corrents i de capital degudament 
justificades durant els darrers anys (Capitols quart i setè d’ingressos). 
El pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós 
cobrament en 1.241.065,91€ respecte de l’Ajuntamentde Canet de 
Mar i per import de 9.614,96€ respecte de l’OA Ràdoi Canet de Mar. 
Per la determinació d’aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat 
dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, i els 
percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En 
qualsevol cas això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni 
produirà la seva baixa. Els percentatges que s’han aplicat són els 
criteris mínims suggerits per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR OA Ràdio Canet de Mar 

Exercici Pendent 

capítols I a III 

Altres 

capítols 

Percentatge 

de 

morositat 

Import de 

dubtós 

cobrament 

Pendents de 

cobrament 

liquidació 

Percentatge 

de 

morositat 

Import de 

dubtós 

cobrament 

2000 0,02 0,00 100% 0,02  100%  
2001 217.009,95 0,00 100% 217.009,95  100%  
2002 0,00 0,00 100% 0,00 6.713,82 € 100% 6.713,82 € 
2003 258.297,90 89.921,03 100% 258.297,90  100%  
2004 191.212,82 1.500,00 100% 191.212,82 2.800,29 € 100% 2.800,29 € 
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2005 230.446,15 35.957,47 100% 230.446,15  100%  
2006 192.273,72 25.194,98 80% 153.818,98  80%  
2007 179.468,47 58.692,53 40% 71.787,39  40%  
2008 380.957,20 217.299,37 15% 57.143,58 100,85 € 15% 100,85 

    1.179.716,78   9.614,96 € 
 
2009 

 
1.226.982,57 

 
2.254.762,39 

 
5% 

 
61.349,13 

  - 
€ 

 2.876.648,80 2.683.327,77  1.241.065,91   9.614,96 € 

    
 
 
1.241.065,91 

 
 

9.614,96 € 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
 
 
 
 
 
 

€ 
 
 
 
 
 
 

Provisió per 
insolvències 
2009 

 
F) DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

 

 
Són les despeses que es financen totalment o parcialment amb ingressos de caràcter 
finalista (només es poden destinar a aquelles per a les quals han estat atorgats). 

 
Ajuntament de Canet de Mar: 
- Hi ha despeses amb finançament afectat en que els ingressos han excedit 
les despeses en 
1.019.096,50€. 
- Hi ha despeses amb finançament afectat en que les despeses excedit els 
ingressos en 763.462,36€. 

 
El romanent de tresoreria afectat, format pels desviaments de finançament positius 
acumulats des que es varen iniciar aquestes despeses amb finançament afectat és de 
2.546.369,32€.  En  tot  cas,  hi  ha  un  desviament  acumulat  positiu  per  import 
d’1.224.338 € corresponent a l’urbanització del poigl on industrial que no es correspon 
amb la realitat, atès que és una obra acabada i en fase de liquidació definitiva, per la 
qual cosa sembla que hagi un sobrefinançament. 

 
OA Ràdio Canet: No té despeses amb finançament afectat. 

 
G) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

 
Són operacions conformades per ingressos i despeses que no són pròpies de 
l’Ajuntament sinó que aquest fa d’intermediari, retenidor a compte o dipositari de 
fiances. També s’utilitzen aquests tipus d’operacions per comptabilitzar ingressos o 
despeses que posteriorment s’aplicaran al pressupost. 

 
DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 

Els deutors no pressupostaris ho són per  un import de: 

Ajuntament de   Canet   de 
Mar                                        115.474,83 € 

 
O.A.  Autònom Ràdio Canet 3.133,67 € 

 
CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
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30.575,73 € Creditors 
105.466,57 € Càrregues financeres 
308.096,83 € Orgt,serv.recapt.2006 i anterior 
78.995,37 € Orgt,serv.recapt.2007 
39.087,21 € Orgt,serv.recapt.2008 
119.691,92 € Orgt,serv.recapt.2009 
681.913,63 €  
 

 
Ajuntament de Canet de Mar: 
Els creditors  no  pressupostaris ho són per un import  d,1.738.504 €. Les dades 
quantitativament més importants són: 

 
Fiances 789.486,63€ 
Operació de tresoreria 1.914.574.80€ 

 
OA Ràdio Canet: 
Els creditors no pressupostaris de l’OA Ràdio Canet ho són per un import de 3.018,30 
€, i un import de 3.802,93 corresponent a la cta. De IRPF d’exercicis anteriors que 
requereixen una regularització comptable, ja que en el seu dia es varen pagar a traves 
de les ctes. De l’Ajuntament. 

 
INGRESSOS PENDENTS D’APLICACIÓ: 

 
Ajuntament de Canet de Mar: 
El d’ingressos pendents d’aplicació tenen un import de 203.405,45 € corresponents a 
ingressos en comptes operatius que s’han aplicat provisionalment a la comptabilitat i 
estan  pendents  d’aplicació  definitiva.  En  aquest  import  s’hi  inclouen  89.675  € 
corresponents a una subvenció ingressada per a la realització d’obres d’accessibilitat, 
que encara no s’ha recollit en el pressupost de despeses, 99.870,61 corresponents a 
les  obres  d’un  pou  d’aigua  realitzats  per  Sorea,  pendent  de  compensar  un  cop 
aprovada la liquidació de la concessió de l’exercici 2009 i 13.859,92 import liquidat per 
Telefònica d’infrastructures del Projecte del Pol. Industrial sector U-7. 

 
OA Ràdio Canet: No té ingressos pendents. 

 
PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ 

 
Ajuntament de Canet de Mar: 
Els pagaments pendents d’aplicació per import de 681.913,60 € a pagaments realitzats 
sense  consignació  pressupostària  i que per  tant  no  correspon  descomptar-los  en 
l’apartat d’obligacions pendents de pagament del romanent de tresoreria. L’anàlisi 
d’aquests pagaments pendents d’aplicació és la que tot seguit s’exposa: 

 
 
 
 

s 
 
 
 
 
 
 
 

OA Ràdio Canet: 
Els pagaments pendents d’aplicació d’OA Ràdio Canet per import de 1.357,37€ de 
creditors, i 250,04€ de càrregues financeres, pagaments realitzats sense consignació 
pressupostaria  i  per  tant  no  correspon  descomptar-los  en  l’apartat  d’obligacions 
pendents de pagament del romanent de tresoreria. 
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CONCLUSIONS: 
 

D’acord amb la normativa aplicable el romanent de tresoreria negatiu s’ha d’eliminar 
durant l’exercici pressupostari en què s’aprova la liquidació i l’exercici següent (és a dir 
exercicis 2010 i 2011). 

 
Vist que el Pla de Sanejament financer 2009-2011  s’ha incomplert, amb data 15 d’abril 
de 2010 en el Ple en sessió extraordinaria aprova un nou Pla de sanejament financer 
pel període 2010-2013 que preveu l’eliminació del romanent de tresoreria negatiu, i la 
reconducció al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. L’eliminació del 
romanent de tresoreria negatiu s’inicia en l’exercici 2011 mitjançant d’una part amb 
estalvi propi i la resta mitjançant la concertació d’una operació de crèdit per a finançar 
operacions corrents per import de 1.670.879,-€. 

 
La principal causa en la determinació del romanent de tresoreria negatiu i de l’estalvi 
net negatiu és la disminució dels ingressos liquidats tant sobre les previsions 
pressupostàries com sobre els ingressos liquidats en l’exercici 2009 mentre que la 
despesa corrent ha seguit una tendència incrementalista. 

 
Altra ràtio que no compleix aquesta liquidació pressupostària és l’estabilitat 
pressupostària tot i que és objecte d’anàlisi en un informe substantiu i independent del 
present informe de la liquidació. 

 
FONAMENTS JURÍDICS: 

 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 

cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 

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

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

4. Pel Secretari i l’Interventor s’han emès els corresponents informes d’acord 
amb l’article 191.3 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.1. del DL 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 
article 16 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, de 28 de novembre de 1986. 

 
Per la present RESOLC: 

 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 corresponent a 
l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’OA Ràdio Canet. 
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SEGON.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en la primera sessió 
ordinària que hi hagi. 

 
TERCER.- En compliment d’allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio Canet 
a la delegació d’Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que els regidors ja tenen coneixement 
d’aquest punt perquè es va haver de reflectir al pla de sanejament que es va aprovar 
pel Ple dies enrere. És una liquidació amb uns números que no conviden a l’optimisme 
i que demostren que cal seguir treballant molt seriosament per poder reconduir la 
situació. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que aquest compte no és més que el reflex comptable de la mala gestió 
de les finances municipals. Cal remarcar dos punts. El primer, el romanent negatiu de 
tresoreria  que  és  de  3.347.000  euros.  El  romanent  es  conforma  amb  el  que 
l’Ajuntament té, més el que es deu a l’Ajuntament, menys el que aquest deu. La 
Generalitat obliga que aquesta quantitat sigui zero, però això no és així i per aquest 
motiu han obligat a fer uns quants plans de sanejament que no s’han complert mai, 
sense que la Generalitat no hagi dit mai res, potser perquè són del mateix color polític. 
El segon punt que s’ha de comentar és el pressupost mal fet. Ja es va dir en el seu dia 
que a més a més està mal executat, només cal mirar per exemple la partida 
d’ingressos, que de 21 milions d’euros ja només reconeixen com a drets, 16 milions i 
només se’n cobren 13. Per acabar, com que aquest punt no es pot votar, vol denunciar 
la mala gestió econòmica d’aquest Ajuntament en aquests 10 últims anys. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que ha intentat trobar alguna mena de raonament de per què s’ha 
arribat a aquesta situació de deteriorament econòmic tan acusat en el municipi. La 
veritat és que se li ha fet difícil d’entendre, com cada any d’aquesta legislatura. L’any 
2008-2009  l’equip  de  govern  era  capaç  de  presentar  al  Ple  i  d’aprovar  uns 
pressupostos que no s’ajustaven a la realitat i s’autoenganyaven sistemàticament tant 
en els ingressos, augmentant-los, com en les despeses, disminuint-les. El seu grup 
municipal ja advertia d’aquest fet i convidava el senyor alcalde a retirar del Ple el 
pressupost i oferia la seva col·laboració per elaborar un pressupost fiable i ajustat a la 
realitat. L’informe de liquidació del pressupost del 2009 expressa que la principal 
causa en la determinació del romanent de tresoreria negatiu és la disminució dels 
ingressos  liquidats  sobre  les  previsions  pressupostàries,  mentre  que  la  despesa 
corrent ha seguit una tendència incrementalista. Això no ha estat la causa, sinó la 
conseqüència  d’una  incapacitat  manifesta  per  afrontar  una  situació  de  crisi  que 
requeria l’aplicació de mesures contundents i efectives des de l’inici, mesures que el 
seu   grup   municipal   ja   apuntava   en   les   seves   intervencions   en   els   debats 
pressupostaris. Si haguessin aplicat algunes d’aquestes propostes, ara sobrarien els 
gestos d’heroïcitat d’ERC, grup que proposa una autorebaixa de les seves retribucions 
com a regidors. L’alcalde d’un municipi ha de governar per la satisfacció dels ciutadans 
i al seu servei, no pas per mantenir contents uns regidors d’altres formacions polítiques 
a canvi del seu vot i així poder mantenir la seva cadira. La conseqüència d’aquesta 
forma de governar és aquest acusat dèficit que no se sap com es podrà eixugar. 
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L’informe  explica  que  l’eliminació  del  romanent  de  tresoreria  negatiu  s’inicia  en 
l’exercici 2011, mitjançant una part en l’estalvi propi i la resta amb la concertació d’una 
operació de crèdit per finançar operacions corrents, per import d’1.670.000 euros. El 
senyor Gregori explica que, en primer lloc, no veu possible generar un estalvi, el 
proper any, d’1.676.000 d’euros si no es canvia radicalment l’estratègia de gestió 
municipal, cosa que creu que és molt difícil. En segon lloc, per a l’any 2011, per Decret 
llei no es podran concertar operacions de crèdit a llarg termini i les operacions a curt 
termini hauran de ser cancel·lades a 31 de desembre. Molt es tem que l’herència 
d’aquest govern que d’aquí a un any s’ha de renovar, serà un important dèficit i un 
elevat endeutament que comportarà ineludiblement que el pròxim govern hagi d’alienar 
o vendre part del patrimoni municipal i pensa que no és just que el ciutadà acabi 
pagant la mala gestió i els despropòsits dels governants. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que, més enllà del debat polític de 
com s’havien de fer els pressupostos, arribar a aquesta situació no obeeix a donar 
satisfacció als regidors. Les despeses de molts ajuntaments han esdevingut fixes i que 
no ho haurien de ser perquè són serveis impropis. Per tant, no ha estat per mantenir la 
cadira de ningú, sinó que ha estat l’assumpció de serveis impropis, barrejat amb la 
davallada d’ingressos, tal i com apunta l’informe d’Intervenció. Tota aquesta situació 
s’ha de reconduir. Si es podrà fer en els terminis previstos ja es veurà, segurament 
s’hauran de fer ajustos. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual demana al senyor alcalde 
que faci una gestió correcta dels recursos provinents dels ciutadans. 

 
3.- APROVACIÓ PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER FINANÇAR EL JUSTIPREU DE 
LES EXPROPIACIONS DE HALLI I LA PAPALLONA AMB EL BANC SABADELL 

 
ANTECEDENTS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar en sessió duta a terme el dia 12 de 
maig de 2010 el Pressupost. En aquest pressupost es preveu la concertació d’una 
operació de crèdit a llarg termini per a fer front a l’execució de l’aval bancari que tenim 
amb el Banc de Sabadell i la expropiació del solar conegut com “La Papallona”, ubicat 
en la Riera Buscarons/carrer López Picó. 

 
Les despeses a finançar són: 

 
Org. Fun. Eco. Descripció Import 
10 92000 60000 Inversió terrenys 2.066.000 € 
10 92000 60001 Adquisició solar la papallona 152.000 € 

2.218.000 € 
 

L’ajuntament ha sol·licitat la presentació d’ofertes a les entitats bancàries per a la 
concertació de l’operació de crèdit amb les condicions financeres següents: 

 
Crèdits del l’operació 2.218.000,-€ 
Tipus d’interès EURIBOR trimestral 
Diferencial A presentar per les entitats 
Termini de vigència 20 anys 
Comissió d’obertura Zero 
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Fedatari Secretari municipal 
 
Analitzades les ofertes de les entitats financeres, la més favorable per a la Corporació 
és la  presentada per Banc de Sabadell, amb les següents condicions financeres: 

 

 
 

Crèdits del l’operació 2.218.000,-€ 
Tipus d’interès Euribor oficial a 12 mesos 
Diferencial 1,50% 
Termini de vigència 15 anys 
Comissió d’obertura 0,50% 
Fedatari Secretari municipal 

 
La interventora acctal. Ha emès els informes corresponents i s’ha sotmès a dictamen 
de la Comissió Assessora. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
En l’expedient s’ha acreditat la insuficiència dels mitjans de finançament previstos en 
l’article 36.1 del Reial Decret 500/1990, de desenvolupament del Text refós 2/2004, de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, per poder finançar aquestes despeses 
corrents. 

 
L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs i el pla de sanejament 
financer que preveu la concertació d’aquesta operació de crèdit. 

 
A fi de corregir el desequilibri pressupostari s’ha elaborat un pla  econòmicfinancer 
d’acord amb l’article 22 del TRLGEP i 19 del Reial decret 1463/2007 que desenvolupa 
a Llei general d’estabilitat pressupostària. Aquest pla va ser sotmès a aprovació del 
Ple el dia 15 d’abril de 2010i es va lliurar a la Direcció de Política Financera el dia 6 de 
maig 2010 . 
De conformitat amb l’article 53 de l TRLRHL quan les mesures contingudes en el pla 
economicofinancer  permetin  que  en  tres  exercicis  pressupostaris  desaparegui  la 
situació de desequilibri, l’òrgan de contractació en matèria de tutela financera podrà 
concedir l’autorització corresponent. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia,  s’acorda per deu vots a favor dels 
regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo 
Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran 
Artigas, Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos, sis vots en contra dels 
regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín 
Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i una 
abstenció del regidor Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit a llarg termini per import de 2.218.000,-€ 
per finançar les despeses que tot seguit s’exposen: 

 
Org. Fun. Eco. Descripció Import 
10 92000 60000 Inversió terrenys 2.066.000 € 
10 92000 60001 Adquisició solar la papallona 152.000 € 
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SEGON.- Aprovar l’esmentada concertació de l’operació de crèdit amb el Banc de 
Sabadell amb les condicions financeres següents: 

 
Crèdits del l’operació 2.218.000,-€ 
Tipus d’interès Euribor oficial a 12 mesos 
Diferencial 1,50% 
Termini de vigència 15 anys 
Comissió d’obertura 0,50% 
Fedatari Secretari municipal 

 
TERCER.- Sol·licitar l’autorització preceptiva de l’operació de crèdit a la Direcció 
General  de  Política  Financera  del  Departament  d’Economia  i  Finances  de  la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec en les condicions 
financeres assenyalades en el punt segon, amb l’entitat financera Banc de Sabadell. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’entitat financera Banc de Sabadell. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  alcalde,  el qual  explica  que  aquestes expropiacions  ja 
estaven  contemplades  al  pressupost  per  aquest  any.  Com  ja  ha  explicat  altres 
vegades, aquestes expropiacions corresponen a terrenys afectats des de l’any 1991, 
fa gairebé 20 anys, amb motiu de les Normes subsidiàries. Eren terrenys privats que 
es van afectar per ser verd privat i segons la Llei s’havien d’expropiar en els cinc anys 
següents d’afectació. Van passar aquests cinc anys i els propietaris van poder instar 
l’Ajuntament perquè ho fes d’ofici. Tot això s’ha retardat molt i ara ha arribat el moment 
de posar-hi punt i final, ja que si ara és un problema econòmic, els interessos de 
l’Ajuntament es veurien encara més lesionats en un futur. Per tant, s’ha fet des del 
govern un exercici de responsabilitat i tirar endavant aquests temes per tancar-los. 
Això requereix expropiar aquests terrenys i pagar-los segons el preu que ha establert 
la  Generalitat.  Evidentment,  si  s’haguessin  produït  aquestes  expropiacions  quan 
tocava, segurament s’haurien pogut fer amb unes condicions molt diferents de com 
s’ha fet ara. Pel que fa a l’expropiació de Halli, si s’hagués fet un recurs al Tribunal 
Suprem, l’assumpte s’hauria retardat de vuit a deu anys, però l’Ajuntament n’hauria 
sortit molt més perjudicat, ja que segurament la sentència no hauria canviat i els 
interessos de demora sobre una quantitat tan gran encara haurien perjudicat més les 
arques públiques. Per això s’ha fet aquest exercici de responsabilitat. Dels terrenys de 
Halli, n’hi ha una part que és urbanitzable i creu que en un futur l’Ajuntament en podrà 
treure algun profit. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que per pagar l’expropiació dels terrenys de Halli es va arribar a un 
pacte amb la propietat: l’Ajuntament havia de pagar dos milions i mig d’euros a la 
propietat. En el seu moment, l’Ajuntament en va pagar 400.000 i escaig i van fer un 
aval per la resta, que s’havia de pagar mitjançant la venda dels terrenys de les pistes 
d’atletisme, venda que no s’ha pogut dur a terme a causa de la crisi i que demana que 
tardin molts anys a fer-la, ja que mal vendre seria un mal irreparable per a les finances 
municipals. Ara toca pagar aquests terrenys amb un crèdit a 20 anys, però que no es 
pot pagar a més de 15 anys i amb un interès de l’euribor més 1,5 que el situa a la part 
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més alta dels preus del mercat. Un preu que és el que els bancs exigeixen als mals 
pagadors. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu municipal d’ERC, el qual 
explica que Serveis Tècnics i l’Àrea d’Urbanisme en general està treballant per 
desenvolupar el sector de les pistes d’atletisme per poder vendre els terrenys i obtenir 
els diners suficients per poder pagar aquest deute i per desenvolupar la zona esportiva 
que és el que s’havia quedat de fer. Tot i que ara no sigui aparentment un bon 
moment,  sí  que  es  continua  treballant  perquè  es  pugui  desenvolupar  el  sector. 
Demana una certa tranquil·litat en aquest assumpte, ja que està parlant de tres o 
quatre anys vista. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que l’equip de govern no troba cap més solució per aquest assumpte 
que formalitzar un crèdit. Si no es paga aquest import en la data que marca el pacte, 
Halli executarà la garantia bancària que s’hi contempla. Els canetencs pagaran un cop 
més una altra mala gestió d’aquest govern municipal. Un govern que presenta la gestió 
d’aquesta qüestió com un acte de responsabilitat política tancant el litigi dins d’aquesta 
legislatura per no comprometre futures gestions d’altres governs municipals. La realitat 
seria aquesta si s’hagués tancat l’afer, però el que s’ha fet és tot el contrari, s’ha deixat 
més obert que mai en forma de préstec de dos milions d’euros que s’ha de tornar en 
15 anys i que genera uns interessos que pagaran tots els canetencs per unes poques 
hectàrees de pins. Aquest equip de govern, si bé és cert que no ha generat aquest 
problema, sinó que se l’ha trobat, no ha estat capaç en vuit anys de trobar una solució 
menys lesiva per al municipi que recórrer a l’endeutament i el poble ja està prou 
endeutat. Des de CiU creuen que aquesta no és la solució més adient. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que més enllà de la discrepància 
política, ha explicat que aquest és un assumpte que fa vint anys que dura. És un 
problema que té diversos responsables i ningú ha de defugir de la seva responsabilitat 
en aquest assumpte. L’operació correcta per solucionar el tema és vendre els terrenys 
de la pista d’atletisme; s’ha intentat, però ara mateix no hi ha possibilitat de vendre’ls al 
preu que raonablement s’haurien de vendre. Ara mateix, l’Ajuntament mal vendria 
patrimoni públic i aquest és un luxe que no se’l pot permetre. Per tant, la millor solució 
és fer algun tipus d’operació de crèdit per salvar la situació. Un cop aquests terrenys 
s’hagin venut, es podrà liquidar aquest deute i no s’hauran d’esgotar els 15 anys del 
préstec. Pel que fa a les condicions del préstec, les condicions les posen els bancs, 
per a tothom, no perquè siguis mal pagador o bon pagador, posen les condicions per a 
tothom. 

 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que evidentment les condicions les 
posa el banc, però el que ell ha dit és que el banc té diversos tipus d’interès segons el 
client, si s’és un bon pagador el tipus d’interès és més baix. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta teoria del senyor Serra 
és contradictòria, ja que l’Ajuntament  paga religiosament quan toca tots els seus 
crèdits, per tant, per aquesta regla de tres, els bancs els haurien de fer bones 
condicions. 

 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual vol aclarir que els bancs també analitzen els 
balanços dels seus clients i segons els balanços el tipus d’interès puja o baixa. 



14 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

Ref: S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

 

 
4.-  APROVACIÓ  D’UNA  OPERACIÓ  DE  REFINANÇAMENT  DEL  PRÉSTEC  A 
LLARG TERMINI CONCERTAT AMB CAJA MADRID EN EL MARC DE LES 
PREVISIONS DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER, PERÍODE 2010-2013. 

 
 

ANTECEDENTS 
 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar en sessió duta a terme el dia 12 de 
maig de 2010 el Pressupost  General Municipal pel vigent exercici. 

 
En la mateixa sessió es va aprovar un Pla de Sanejament financer (2010-2013) que té 
un doble objectiu, eliminar el romanent de tresoreria negatiu i possibilitar l’aprovació i 
execució de dues expropiacions. 

 
Una de les mesures que es preveuen en aquest Pla de Sanejament es refinançar els 
préstecs a llarg termini actualment concertats per aquesta Corporació, concretament 
aquells que vencen a partir del 2013. 

 
Actualment aquest Ajuntament te concertat un préstec a llarg termini amb Caja Madrid, 
amb venciment l’any 2023, les condicions del qual calen refinançar. 

 
Analitzada l’oferta presentada per l’entitat Caja Madrid, les condicions financeres de la 
qual son les següents: 

 
 
 
 

Capital pendent 788.909,-€ 

Tipus d’interès EURIBOR mensual 

Diferencial + 1,75% 

Termini de carència 36 mesos 

Comissió d’obertura i estudi Zero 

Comissió d’amortit. anticipada 0  amortit.  inferior  al  25%  del 
capital pendent. 

 

1% amortit. Superior al 25%. 

Fedatari Secretari municipal 
 
 

La interventora acctal. ha emès els informes corresponents i s’ha sotmès a dictamen 
de la Comissió Assessora. 

 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs i el pla de 
sanejament financer que preveu la concertació d’aquesta operació de 
refinançament de crèdit. 
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A fi de corregir el desequilibri pressupostari s’ha elaborat un pla 
econòmicfinancer d’acord amb l’article 22 del TRLGEP i 19 del Reial decret 
1463/2007 que desenvolupa a Llei general d’estabilitat pressupostària. Aquest 
pla va ser sotmès a aprovació del Ple el dia 15 d’abril de 2010i es va lliurar a la 
Direcció de Política Financera el dia 6 de maig 2010 . 
De conformitat amb l’article 53 de l TRLRHL quan les mesures contingudes en 
el pla   econòmicfinancer permetin que en tres exercicis pressupostaris 
desaparegui la situació de desequilibri, l’òrgan de contractació en matèria de 
tutela financera podrà concedir l’autorització corresponent. 

 
 

De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia,  s’acorda per deu vots a favor dels 
regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo 
Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran 
Artigas, Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos i set vots en contra dels 
regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín 
Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere 
Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovar i  Concertar una operació de refinançament de  crèdit a llarg termini 
que aquest Ajuntament té concertat amb l’entitat Caja Madrid en les condicions que tot 
seguit es detallen: 

 
Capital pendent 788.909,-€ 
Tipus d’interès EURIBOR mensual 
Diferencial + 1,75% 
Termini de carència 36 mesos 
Comissió d’obertura i estudi Zero 
Comissió d’amortit. anticipada 0  amortit.  inferior  al  25%  del 

capital pendent. 
1% amortit. Superior al 25%. 

Fedatari Secretari municipal 
 

SEGON.-  Sol·licitar  l’autorització  preceptiva  de  l’operació  de  crèdit  a  la  Direcció 
General  de  Política  Financera  del  Departament  d’Economia  i  Finances  de  la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de  préstec en les condicions 
financeres assenyalades en el punt segon, amb l’entitat financera Caja Madrid. 

 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat financera Caja Madrid. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que una de les operacions que es 
reflectien en el pressupost que es va aprovar era el refinançament dels crèdits a llarg 
termini.  Aquest  n’és  un.  És  una  operació que serveix als  ajuntaments  per  poder 
respirar una mica i esperar que l’economia millori. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que si s’analitza el procés i les motivacions de refinançament es veu 
que no és massa clar. Explica que aquest refinançament significa pagar uns crèdits a 
un termini més llarg, però també a un interès més alt, ja que el nou crèdit té l’interès de 
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l’Euribor més l’1,75%, l’interès més alt del mercat, només destinat a clients que no són 
de  primera  línia.  L’Ajuntament  sembla  el  Robin  Hood  al  revés,  que  escura  les 
butxaques dels canetencs per donar-ho als bancs. I la raó de fer això és que durant els 
primers anys d’aquest crèdit hi ha carència, és a dir, que només es paguen interessos i 
no es torna capital i, així, l’actual equip de govern s’estalvia uns diners per anar fent 
durant aquest any de legislatura que queda i traspassa el problema al nou govern que 
vindrà l’any que ve. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que li ha sobtat el discurs del senyor alcalde quan ha comentat que 
esperen que millori l’economia. Creu que el senyor alcalde ha de saber que són els 
agents econòmics els que han de fer, amb la seva gestió, que aquesta economia 
millori i l’Ajuntament és un agent econòmic. Pel que fa a aquest punt, explica que en 
realitat no és un refinançament, ja que els terminis no es modifiquen. El que es fa és 
afegir una clàusula de carència de tres anys per poder complir d’aquesta manera i 
sobre el paper amb el pla de sanejament fins a l’any 2013, i a partir del 2014 ja es 
veurà.  En  conseqüència,  l’entitat  financera  ho  ha  aprofitat  per  millorar  els  seus 
beneficis i ha augmentat el tipus d’interès que tenia el préstec. Una altra vegada els 
canetencs hauran de rascar-se les butxaques. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que les coses milloraran. També 
explica que l’Ajuntament no és un agent econòmic, sinó que és una administració 
pública. Els agents econòmics són els empresaris i els agents socials són els sindicats 
i  els treballadors. Per tant, l’Ajuntament és una Administració pública que pateix les 
turbulències econòmiques, però no és un agent econòmic. 

 
Pren la paraula el senyor Gregori, el qual explica que el senyor alcalde té una visió 
molt particular de l’economia. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que dins la seva experiència, les 
administracions no han estat tractades mai com a agents econòmics. 

 
5.- APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT, EN LA MODALITAT DE PRÉSTEC A 
CURT TERMINI, AMB L’ENTITAT BBVA 

 
Vista la urgència d’atendre necessitats transitòries de tresoreria, per raó de pagaments 
ineludibles amb consignació pressupostaria corresponent a problemes transitoris de 
liquidesa, és aconsellable renovar l’operació de tresoreria a curt termini concertada 
amb la entitat Banc Bilbao Vizcaya Argentaria amb venciment 19 de maig de 2010, per 
un import màxim de  500.000,-euros. 

 
L’oferta presentada pel Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, ha estat amb les següents 
condicions: 

 
o Import de l’operació: 300.000 € 
o Termini: 1 any 
o Tipus d’interès: Euríbor a 3 mesos + 1.20% 
o Comissió obertura: 0.15% 
o Comissió no disponibilitat: 0.10 % 



17 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

Ref: S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

 

Vist l’informe de secretaria i intervenció relatiu a la procedència, condicions i legalitat 
de l’operació a concertar, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
deu vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar Figuerola 
Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn 
Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos, sis 
vots en contra dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i 
Àngel López Solà i una abstenció del regidor Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, 
amb la entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria per un import de 300.000 euros per fer 
front a la liquidesa per al pressupost de les obligacions dels pagaments pendents. 

 
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat de Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, el qual s’adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb les 
condicions financeres següents: 

 
o Import de l’operació: 300.000 € 
o Termini: 1 any 
o Tipus d’interès: Euríbor a 3 mesos + 1.20% 
o Comissió obertura: 0.15% 
o Comissió no disponibilitat: 0.10 % 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’art.5 de l’Ordre ECF/138/2007, de 2007 d’abril sobre procediment en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 

 
QUART.- Notificar aquesta resolució a l’entitat bancària interessada. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que és una operació de tresoreria que 
ja estava oberta amb l’entitat bancària que ara es renova no per 500.000 euros, sinó 
per 300.000, per tant, es liquida gairebé la meitat d’aquesta operació. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que aquesta operació de crèdit es va demanar fa un any per atendre, 
segons deien aleshores, necessitats transitòries de tresoreria. Ara es renova aquest 
crèdit, amb la rebaixa obligada pel banc, d’un 40%, i es torna a dir que és per a 
necessitats transitòries de tresoreria. Pregunta què entén l’equip de govern per la 
paraula transitòria. Explica que les necessitats de l’Ajuntament de Canet no són 
transitòries, sinó  perennes i pregunta com  es pot  enganyar  amb aquest tipus de 
pòlissa. La pòlissa de tresoreria és per finançar el circulant a curt termini i l’Ajuntament 
fa la impressió que vol finançar l’immobilitzat a llarg termini. Això no entra en cap 
manual d’economia. També, com en el punt anterior, el tipus d’interès se situa a la 
banda alta dels interessos que els bancs i les caixes cobren per aquest tipus de crèdit 
o pòlissa. Per altra banda, no es pot dir que no, ja que en cas de no fer-ho potser el 
banc intervindria els diners que es reben de l’estat, sense els quals no es poden pagar 
les nòmines del personal els propers mesos. Demana seriositat i que es reconegui que 
no hi ha diners. 
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Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que en diverses ocasions, quan a l’alcalde se li ha qüestionat l’elevat 
endeutament que pateix el municipi, ha argumentat que aquest endeutament es veu 
reflectit en un increment notable del patrimoni municipal. D’aquesta argumentació, en 
dedueix que s’han endeutat per adquirir béns que incrementen l’actiu del municipi, 
encara que sigui a costa d’un increment del passiu. Això vol dir que es tracta de deutes 
que seran difícils de digerir. Per altra banda, també ha manifestat que les inversions 
que s’han fet no han costat gairebé res, ja que s’han fet mitjançant subvencions o 
concessions administratives, cedint el terreny a empreses privades. Davant d’aquesta 
contradicció,  la  pregunta  és  òbvia,  realment  què  s’està  finançant  amb  aquests 
préstecs.  Esperen  que  l’auditoria,  que  confia  que  aviat  estarà  enllestida,  resolgui 
aquest dubte. De totes maneres, una part de la resposta es troba en aquest punt 
d’aprovació d’una operació de crèdit a curt termini per fer front a la liquidesa i poder 
complir amb les obligacions de pagament pendents. És a dir, l’Ajuntament ha d’acudir 
al deute per fer front a les despeses corrents. Això no seria greu si fos circumstancial, 
però molt es temen que és crònic. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que les operacions de tresoreria són 
unes operacions financeres molt habituals en els ajuntaments, tant quan va bé 
l’economia com quan no hi va. Es fan perquè en algun moment hi ha tensions de 
tresoreria que s’han de resoldre i l’Ajuntament ha de poder continuar fent front a les 
seves obligacions. Per altra banda, el patrimoni de l’Ajuntament ha crescut, en deu 
anys, quatre cops. Una part d’aquest inventari correspon a propietats que l’Ajuntament 
ha anat adquirint al llarg de tot aquest temps. Una altra part correspon a inversions de 
totes les obres que s’han fet. Sí que és cert que moltes obres s’han pogut fer gràcies a 
les aportacions d’altres administracions o fins i tot del sector privat, però en qualsevol 
cas, en totes i cadascuna d’elles, l’Ajuntament hi ha posat diners. No solament en les 
grans obre,s sinó en d’altres de manteniment i millora d’edificis. Aquests diners es 
veuen reflectits en aquest patrimoni i així es veu l’esforç que s’ha fet durant aquests 
anys. 

 
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38, TAXA PER 
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A L’APARCAMENT 
PROVISIONAL D’ESTIU HABILITAT AL COSTAT DE LA PLATJA 

 
Atès que s’ha detectat la necessitat de regular l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en una zona propera a la platja durant els mesos d’estiu, ja que durant 
aquest període es constata una manca de llocs d’estacionament en aquesta zona i cal 
facilitar la rotació de vehicles. 

 
Atès que segons el que preveuen els articles 57 i 20.3.u del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles del 15 a l19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a un aparcament provisional d’estiu habilitat al costat de la platja. 

 
Atès que amb relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària (endavant LGT) ja que aquestes han 
de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels 
tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i la normativa de legal aplicació, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per setze vots a favor dels regidors 
Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, 
Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, 
Francesc Martín Casares, Marisol Pacheco Martos, Laureà Gregori Fraxedas, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, 
Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i una abstenció del regidor Pere Serra 
Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal número 38, taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a l’aparcament provisional d’estiu 
habilitat al costat de la platja (Annex 1) 

 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal número 38 durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la província i en un dels diaris de major difusió de la 
província. 

 
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe, 
en els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 

 
TERCER.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, aquests acords, 
un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2.) 
del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes 
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta ordenança va 
encaminada a ordenar una situació que de facto ja es dóna a la zona del davant del 
supermercat Maxi dia. Durant l’estiu, la gent que va a la platja aparca en aquella zona i 
ara aquest aparcament es regularà, des del 15 de juny fins al 15 de setembre, fent 
pagar 3 euros diaris des de les deu del matí i fins a les set del vespre. Hi haurà dues o 
tres persones que s’estaran allà vigilant i cobrant. Els sous d’aquestes persones es 
trauran del pagament dels cotxes per poder aparcar. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que per portar a terme aquest pagament es necessiten tres persones 
per fer-ho, és a dir, tres treballadors més i l’argumentació que donen és que es 
finançaran amb ajuts i els diners de l’aparcament. Però tothom sap que això no és així. 
Estan cansats de veure subvencions emparaulades que no arriben mai i cansats de 
càlculs  imprecisos  que  no  es  compleixen.  Ja  ha  quedat  demostrat  en  els  punts 
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anteriors que l’economia no és el fort de l’equip de govern. Amb el deute que hi ha a 
Canet no entén com es pot pensar a gastar més diners amb estudis de viabilitat de 
cost zero. El que s’ha de fer és ordenar l’espai i controlar-ho amb els efectius de 
l’Ajuntament de la brigada i la Policia. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que els sembla bé i és convenient que el govern vulgui posar ordre a la 
mobilitat dins el terme municipal. Creuen més adient, però, l’establiment d’una zona 
blava, tot i que reconeixen que això comportaria uns costos inicials d’inversió, que a 
mig termini es recuperarien, però que en l’actualitat l’Ajuntament no està en condicions 
d’assumir. Les prioritats d’inversió municipal van cap a una altra direcció. Aquesta 
iniciativa, però, comporta al seu entendre dos aspectes positius: ordenar un espai, 
evitant l’abandonament actual i crear tres places d’ocupació temporal. Confia que 
l’estudi tècnic i econòmic es compleixi ja que entenen que és bastant raonable, però 
de vegades els imponderables poden jugar una mala passada. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  alcalde,  el  qual  aclareix  que  no  hi  ha  cap  subvenció 
destinada a aquest projecte, sinó que s’ha estudiat que es finança amb el pagament 
dels cotxes que hi aparcaran. 

 
7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET, AUGMENT DE LA DEDICACIÓ DEL TÈCNIC D’AUTOEMPRESA 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 13 d’abril de 2010 va aprovar la 
plantilla del personal al servei de la corporació municipal, per a l’any 2010,   la qual 
conté els llocs de treball reservat a funcionaris de carrera, al personal laboral, així com 
el personal eventual. 

 
A la plantilla de personal laboral hi ha  una plaça de tècnic d’autoempresa amb una 
dedicació del 50% de la jornada, que actualment es considera necessari i convenient 
ampliar al 100% de la  jornada, atès el volum de tasques de genera a l’àrea de 
Promoció Econòmica la situació actual de crisi. 

 
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. 

 
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. 
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- 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. 

 
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. 
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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 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 
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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. 
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 delegada de Règim Intern, s’acorda 
per deu vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar 
Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni 
Isarn  Flores,  Coia  Galceran  Artigas,  Francesc  Martín  Casares  i  Marisol  Pacheco 
Martos, sis vots en contra dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció 
Sánchez  Salbanyà,   Jesús  Marín  Hernàndez,  Josep  Alboquers  Petitbó,  Mercè 
Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i una abstenció del regidor 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: 
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Personal laboral: 
- Augment de la dedicació, fins al 100% de la jornada de la plaça de tècnic 
d’autoempresa. 

 
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. 

 
Plantilla Anual de Personal. Any 2010 

 

 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
FUNCIONARIS Subgrup Places Vacants 
Escala de funcionaris d’habilitació nacional 
SECRETARI 
INTERVENTOR 
TRESORER 

A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 

1 
1 
1 

- 
1 
1 

Escala d’Administració General 
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B.1 Subescala tècnica superior (TAG) 

 
- Cap del Servei de Secretaria 
- Cap del Servei de Llicències 

 
B.2 Subescala Administrativa 

 
B.2.a Caps d’Àrea: 
- Central de compres 
- Estadística, sanitat i ensenyament 
- Secretaria – Alcaldia 
- Alcaldia- Secretaria 
- Registre i notificacions 
- Urbanisme 
- Adjunt àrea de tresoreria 
- Servei d’aigües B.2.b 

Administratius B.3 

Subescala auxiliar 

B.3.a Encarregat de l’Àrea de Registre i Notificacions 
 
B.3.b Auxiliar administratiu 

B.4  Subescala subalterna 

B.4.a Recepcionista 

 
 
 
 

A(A1) 
A(A1) 

 
 
 
 

C(C1) 
 

 
 
 
 
 
 
 

C(C1) 

D(C2) 
 

 
 
D(C2) 

 
 
 
 

E(F) 

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
1 

 

 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 

 

 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

 
 
Subescala Administració especial 
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C.1 Subescala tècnica 
 
C.1.1 Tècnics superiors 
ARQUITECTE 
ENGINYER/A 
CAP DEL SERVEI DE RRHH 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 

 
C.1.2 Tècnics mitjos 
ARQUITECTE TÈCNIC 
TÈCNIC MEDI AMBIENT 

 
C.1.3 Tècnics auxiliars 
AUXILIAR TÈCNIC DE BIBLIOTECA 
CAP D’INSPECCIÓ I DISCIPLINA URBANÌSTICA 
ADMINISTRATIU SERVEI NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

 

 
 
C.2 Subescala Serveis Especials 

 
C.2.1. Classe: Policia local 
INSPECTOR 
SERGENT 
CAPORAL 
AGENT 

 
C.2.2. Classe: Personal d’oficis 
Personal qualificat 

 
CAP BRIGADA OBRES I SERVEIS 

Personal no qualificat 

CONSERGE CEIP 

 
 
 
 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 

 

 
 
B(A2) 
B(A2) 

 

 
 
C(C2) 
C(C2) 

 
C(C2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
B(A2) 
C(C1) 
D(C2) 
D(C2) 

 
 
 
 
 

D(C2) 
 
 
 
 
E(F) 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 
 
3 
1 

 

 
 
2 
1 

 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
5 
21 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 
1 
- 
1 
1 

 

 
 
1 
- 

 

 
 
- 
- 

 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
2 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1 

  66 12 
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LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 

Subgrup 
Places Vacants 

 
Tècnics superiors 

 
ENGINYER 
TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
COORDINADOR DE L’AREA DE CULTURA, 
ARXIVER/A 

 
 
 
 

A(A1) 
A( A1) 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
- 
- 
- 

 
Tècnics mitjans 

 
COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS 
ASSISTENT SOCIAL 
EDUCADOR SOCIAL 
AODL 
MESTRA D’ADULTS 
INFORMADOR TURÍSTIC 
TÈCNIC D’EDUCACIÓ 
TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (80%) 
TÈCNIC D’ESPORTS 
TÈCNIC DE JOVENTUT 
TÈCNIC INFORMÀTICA 
TÈCNIC D’AUTOEMPRESA 

 
 
 
 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 

 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 

 
 
 
 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
- 
1 
1 
2 
- 
1 
- 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
Tècnics auxiliars 

 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 
 
 
C(C1) 
C(C1) 
C(C1) 

 
 
 
 
3 
1 
1 

 
 
 
 
2 
- 
1 

 
Auxiliars administratius 

 
D(C2) 

 
13 

 
3 

 
Personal d’oficis qualificat 

 
CAP DE LA BRIGADA 
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 
OFICIAL PRIMERA CONSTRUCCIO 
OFICIAL PRIMERA FORJA 
OFICIAL PRIMERA PINTOR 
OFICIAL PRIMERA VITRALL 
OFICIAL PRIMERA FUSTERIA 
OFICIAL PRIMERA JARDINERIA 
CONDUCTORS 
TREBALLADORES FAMILIARS 

 
 
 
 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 

 
 
 
 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

 
 
 
 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
 
- 
- 
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INFORMADOR AMBIENTAL D(C2) 1 1 
 
Personal d’oficis no qualificat 

 
OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA 
OFICIAL SEGONA FORJA 
OFICIAL SEGONA BRIGADA 
OFICIAL SEGONA CONSTRUCCIÓ 
VIGILANT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
VIGILANT PLAÇA MERCAT 
AJUDANT DE VIGILANT PLAÇA MERCAT 
OPERARI DEL SERVEI DEL CEMENTIRI 
PEO FUSTERIA 
CONSERGES 
NOTIFICADOR 
OPERARIS DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS 
PEONS JARDINERIA 

 
 
 
 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 

 
E(F) 

 
 
 
 
2 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
8 

 
3 

 
 
 
 
- 
- 
1 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
2 

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL Grup 
Subrup 

Places Vacants 

 
Personal d’oficis no qualificat 

 
OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos) 

 
 
 
 
E(F) 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

  80 30 
 

PERSONAL EVENTUAL Grup 
Subgrup 

Places Vacants 

 
Tècnic per a la innovació i modernització de 
l’Administració 
Tècnic per a l’oficina d’habitatge i accessibilitat 
(50%) 

 

 
 

A(A1) 
C(C1) 

 

 
 
1 
1 

 

TOTAL PERSONAL EVENTUAL  2  
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PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO 
CANET, PER A L’ANY 2009 

 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 

Subgrup 
Places Vacants 

 
DIRECTOR/A 
REDACTOR (80%) 
TÈCNIC DE SO (53,33%) 

 
C(C1) 
D(C2) 
D(C2) 

 
1 
1 
1 

 
- 
1 
- 

 
TOTAL PERSONAL 

 3 1 

 
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 es tracta d’una 
mesura debatuda i acceptada en la discussió dels pressupostos amb l’equip de govern 
i que no va ser incorporada aleshores perquè s’esperava la resolució favorable d’una 
subvenció que permetés fer front a aquesta necessitat. Explica que l’Àrea de Promoció 
Econòmica disposa d’un tècnic d’autoempresa que està desenvolupant les tasques de 
gestió, informació i tramitació dels expedients relacionats amb l’ocupabilitat al municipi. 
A més a més, actualment es desenvolupen altres projectes alternatius, com el club de 
la feina, que permet a 196 persones disposar de tots els mitjans tècnics i humans per 
aprendre a crear a un currículum, les actituds a l’hora de fer una entrevista de feina, la 
familiarització amb la informàtica i les xarxes de recerca de feina, perquè qualsevol 
d’aquestes persones tingui l’autonomia suficient per poder fer una recerca per altres 
vies i no només des de l’Ajuntament. Així mateix, completant les tasques d’atenció i 
recerca, des de mitjans de l’any 2009 s’està donant el servei d’autoempresa sota el 
projecte Inicia, que posa a l’abast de la gent una possible sortida professional que és 
la de desenvolupar un pla d’empresa i un pla de viabilitat i iniciar la creació d’una 
empresa. Tot això s’aconsegueix amb una subvenció de 18.000 euros de fons socials, 
gràcies als darrers acords signats amb l’empresa Microbank que posa un milió d’euros, 
durant aquest any, a l’abast dels canetencs. Actualment, la borsa de treball té una 
mitjana de 30 persones setmanals i donada la manca de recursos s’estan concertant 
entrevistes a dos mesos i mig vista i es considera que és massa temps. També 
aquesta Àrea s’encarrega de la gestió, la tramitació i la preselecció de 780 currículums 
per 46 places per treballar a la Fundació privada els Garrofers. El nombre de peticions 
de projectes d’autoempreses també va en augment; aquest any se n’han fet 19 i n’hi 
ha deu més en espera. Es dóna el cas que la tècnica d’autoempresa té una dedicació 
del 50%, és a dir, tres matins a la setmana, amb un cost de 18.000 euros. Aquest cost 
no està computat en el capítol de personal, sinó que és al capítol dos, de despesa 
corrent. El motiu és perquè hi ha un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament 
de Sant Cebrià. Les subvencions per aquest tipus de serveis vénen donades pel 
Departament  de  Treball  en  el  cas  de  la  borsa  de  treball  i  per  la  Generalitat  de 
Catalunya en concepte del projecte Inicia. Es dóna el cas que aquesta tècnica, en 
estar contractada per capítol u per l’Ajuntament de Sant Cebrià, és aquest Ajuntament 
qui pot demanar i rebre les subvencions per aquest servei, cosa que fa que Canet 
només pagui una despesa per contractar el servei. Vista aquesta necessitat actual 
d’atenció, seguiment i recerca d’ofertes de treball, juntament amb la continuació del 
projecte Inicia, aquest import de 18.000 euros que es paga, passaria a capítol u però 
seria sufragat amb escreix per les subvencions sol·licitades per un import de 28.000. 
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En  resum,  hi  ha  la  possibilitat  d’incrementar  aquest  servei  a  jornada  completa 
millorant-lo de manera considerable i el cost actual es veuria reduït, aproximadament, 
en un 60%. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual pregunta al senyor Lamana que, actualment, aquest tècnic costa a l’Ajuntament 
18.000 euros i quan costarà si passa a jornada completa només per a l’Ajuntament i 
quina subvenció es rebrà. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, el qual explica que costarà 36.000 
euros, amb una subvenció del 100%. Aquest any, però, amb motiu de la tardança en 
aprovar el pressupost només es podrà fer la meitat del projecte pressupostat, per tant 
es rebrà una subvenció per un import entre 18.000 i 25.000 euros. Aquest assumpte ja 
està aprovat, tot i que no es té la resolució definitiva d’aquesta subvenció, però sí que 
es té extraoficialment, ja que ja han comunicat aquesta concessió. A més a més, han 
escollit Canet de Mar per començar un programa pilot del nou projecte Inicia, per 
donar aquest servei només presencialment a Vil·la Flora, sinó també per Internet. 
Durant els propers anys aquesta subvenció també serà el 100% del sou del tècnic. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que és cert que quan discutien els pressupostos es va pactar que quan 
arribés la subvenció es faria aquesta contractació. No sap si realment s’ha rebut 
aquesta resolució; si no fos així, entraria en contradicció amb altres propostes d’estalvi 
econòmic que es presenten en aquesta mateixa sessió pel grup del mateix regidor de 
Promoció Econòmica. Evidentment, el seu grup votarà a favor d’aquest assumpte, 
però vol deixar constància que el que es va acordar va ser que quan es rebés la 
resolució de la subvenció es faria la contractació. 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que no entrarà a valorar de forma exhaustiva si el fet de passar la 
dedicació del tècnic d’autoempresa de mitja jornada a jornada completa és necessari o 
no. De ben segur, vista la situació d’atur i de crisi econòmica, qualsevol iniciativa per 
pal·liar ni que sigui una mica aquesta circumstància ja és bona. El que no veuen tan 
clar és si la situació actual recomana fer un esforç econòmic en aquest sentit i creuen 
sincerament que no. Tampoc no veuen clar quina serà la conseqüència positiva que 
tindrà cap a la població aquest augment de dedicació, tenint en compte que el que els 
arriba per part de molts ciutadans del servei de col·locació d’aquest Ajuntament no és 
precisament bo. No es cansen de repetir que el que cal és una bona gestió i aquí és 
on volen anar a parar. Hi ha un tècnic de Participació Ciutadana absolutament 
infrautilitzat, una plantilla a Urbanisme sobredimensionada, per posar dos exemples 
ben clars. Pregunta si no seria més pràctic i més econòmic per les arques municipals 
reciclar personal i redistribuir-lo que no pas engreixar més el deute. El grup municipal 
de CiU hi votarà en contra. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, el qual explica que per dur a terme el 
desenvolupament de certs tipus de projectes cal un tècnic i que aquesta plaça no s’ha 
creat en aquesta legislatura sinó que només s’està ampliant el servei. Per altra banda, 
la situació no és bona ni aquí ni enlloc, el que sí que és bona és la manera com s’atén 
a les persones i els resultats que s’obtenen. Pràcticament, de les ofertes que la tècnica 
troba per a les persones que estan apuntades a la borsa de treball s’omplen totes. 
L’any passat es van captar 92 ofertes de treball, de les quals es va col·locar  75 
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treballadors de la borsa. Entenen que estan en uns índexs de col·locació molt alts per 
a la situació actual. Pel que fa al projecte d’autoempresa, l’any passat es van crear 13 
empreses i, en conseqüència, 176 llocs de treball. Així, doncs, entenen que s’han 
d’incrementar les hores per poder gestionar aquest servei. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que una de les al·legacions que feia 
el grup municipal de CiU al pressupost d’aquest any era precisament reforçar Serveis 
Socials i Promoció Econòmica i així s’ha fet. 

 
8.- APROVACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR 

 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una administració pública, incloent la   totalitat dels existents a 
l’organització i correspon tan a funcionaris com al personal laboral 

 
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es 
determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 

 
Atès que segons l’article 30 RPEL, el lloc de treball constitueix la unitat mínima 
operativa que amb caràcter objectiu s’identifica en la estructura administrativa i que per 
a cada lloc de treball s’han d’indicar, almenys: 

a)  La denominació del lloc de treball i el seu enquadrament orgànic 
b)  Les característiques essencials del lloc, incloent si s’escau, les funcions 

específiques atribuïdes 
c)  Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball 
d)  El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com 

també, el complement específic corresponent 
e)  La forma de provisió del lloc. 

 
Vist l’article 31 RPEL, l’elaboració de la relació de llocs de treball s’ha d’ajustar a 
criteris de racionalitat, economia i eficàcia. Per a la seva justificació s’han d’incorporar 
en aquestes relacions, l’estudi justificatiu de l’estructura administrativa o el seu 
organigrama funcional i la definició de cada lloc o grup de llocs de treball. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona ha dut a terme un estudi organitzatiu del personal 
de l’Ajuntament de Canet de Mar del que se n’ha derivat una valoració de llocs de 
treball que ha estat acceptada pels representants dels sindicats amb representació en 
aquesta Corporació. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 19 de març de 2009 va aprovar els 
organigrames proposats, referents a les àrees d’Alcaldia, Serveis Generals, Hisenda, 
Territori i Sostenibilitat, Serveis a la Persona i Promoció Local i Seguretat Ciutadana. 

 
Vist l’article 52.2.j 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, segons el qual l’aprovació de 
la relació de llocs de treball és competència plenària,  de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de règim Intern, s’acorda per setze vots a favor dels regidors 
Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, 
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Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, 
Francesc  Martín  Casares,  Marisol  Pacheco  Martos,  Laureà  Gregori  Fraxedas,  M. 
Assumpció  Sánchez  Salbanyà,  Jesús  Marín  Hernàndez,  Josep  Alboquers  Petitbó, 
Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i una abstenció del regidor Pere Serra 
Colomer: 

 
PRIMER: Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar i de 
l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, que es transcriu a continuació: 
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RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 

         

          
 
Descripció del lloc de treball 

 
Grup 

 
Règim 

 
Escala/ 

 
Funcions 

 
Nivell 

 
Forma 

 
Nivell 

 
Complement 

 
Tipus 

  
d'accés 

 
Jurídic 

 
subescala 

(núm. 
Fitxa) 

 
Català 

 
provisió 

 
C.Destí 

 
Específic 

 
Jornada 

          
          
ÀREA DE SERVEIS INTERNS          
Secretari/ària A1 F HE SG 1 C COHE 30 38.615,50 N 
TAG/Cap unitat administrativa A1 F AG SG 3 C COP 22 12.718,54 N 
Responsable de RH A1 F AE SG 6 C COP 22 12.718,31 N 
Tècnic/a mitjà/na informàtica A2 L - SG 8 C COP 20 6.408,63 N 
Administratiu/va de SG C1 F AG SG 4 C COP 18 8.503,98 N 
Recepcionista de SG AP F AG SG 10 A COP 14 6.074,01 N 
Conserge SG AP L - SG 9 A COP 12 4.518,15 N 
          
ÀREA DE SERVEIS 
ECONÒMICS 

         

Interventor/a A1 F HE HIS 1 C COHE 30 38.615,50 N 
Tresorer/a (accidental) A1 F HE HIS 3 C COHE 30 18.348,68 N 
Administratiu/va d'Hisenda C1 F AG HIS 4 C COP 18 8.504,82 N 
Auxiliar Adm. d'Hisenda C2 L - HIS 5 C COP 14 4.092,68 N 
Auxiliar Adm. de tresoreria C2 F AG HIS 6 C COP 14 8.267,09 N 
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GABINET D'ALCALDIA          
Administratiu/va d'Alcaldia C1 F AG ALC 1 C COP 18 11.889,78 N 
Responsable de Ràdio C1 L - ALC 2 C COP 20 7.274,74 N 
Locutor/a de ràdio C2 L - ALC 3 C COP 14 7.013,97 I 
Auxiliar tècnic/a de ràdio C2 L - ALC 4 C COP 12 6.632,88 I 
          
ÀREA DE SEGURETAT 
CIUTADANA 

         

Inspector/Cap policia local A2 F AE SEG 01 C COP 26 31.635,22 N 
Sergent C1 F AG SEG 02 C COP 18 28.871,76 N 
Caporal C2 F AG SEG 03 B COP 12 20.293,08 T 
Agent C2 F AG SEG 04 B COP 14 12.931,42 T 
Administratiu/va de policia C1 L - SEG 05 C COP 14 10.130,46 N 
Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 06 C COP 12 4.092,68 N 
          
ÀREA DE SERVEIS 
TERRITORIALS 

         

Cap d'àrea ST i sostenibilitat- 
Arquitecte/a 

 
A1 

 
F 

 
AE 

 
ST 1 

 
C 

 
COP 

 
26

 
20.485,17 

 
N 

TAG de ST A1 F AG ST 2 C COP 22 12.714,19 N 
Enginyer/a de serveis de T.i S. A1 F AE ST 14 C COP 22 16.377,62 N 
Tècnic/a de medi ambient A1 F AE ST 12 C COP 26 10.524,48 N 
Arquitecte/a tèc. de territori A2 F AE ST 9 C COP 20 16.440,79 N 
Arquitecte/a tèc. Oficina 
habitat.i accesibilitat 

 
A2 

 
F 

 
AE 

 
ST 8 

 
C 

 
COP 

 
20

 
12.924,26 

 
N 

Arquitecte/a tèc. d'instal.lacions A2 F AE ST 10 C COP 20 12.924,04 N 
Delineant C1 L - ST 11 C COP 18 7.750,83 N 
Inspector/a de via pública C1 F AE ST 3 C COP 18 9.400,28 N 
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Auxiliar tècnic/a de via pública C2 L - ST 4 C COP 12 3.997,72 N 
Cap unitat adm. ST C1 F AG ST 5 C COP 18 11.399,58 N 
Administ. de territori i sosten. C1 F AG ST 6 C COP 18 8.503,41 N 
Aux. Adm. de territori i sost. C2 L - ST 7 C COP 12 6.100,69 N 
Auxiliar d'informació ambiental C2 L - ST 13 C COP 12 6.739,32 N 
Cap de Brigada C2 L  ST 16 C COP 14 25.025,09 N 
Encarregat/da d'Enllumenat C2 L - ST 20 C COP 14 12.511,84 N 
Oficial 1a. Especialista C2 L - ST 21 B COP 14 9.139,10 N 
Oficial 1a. manteniment 
d'obres/ 

 
C2 

 
L 

 
- 

 
ST 18 

 
B 

 
COP 

 
14

 
9.475,82 

 
N 

Oficial 1a. Deixalleria C2 L - ST 26 B COP 14 11.802,44 N 
Oficial 2a. Manteniment elèctric AP L  ST 22 B COP 12 7.969,26 N 
Oficial 2a. Especialista AP L - ST 29 B COP 12 8.475,19 N 
Oficial 2a. Polivalent AP L - ST 12 B COP 12 8.516,19 N 
Vigilant de mercat AP L - ST 25 B COP 12 6.560,28 N 
Operari/ària de brigada d'obres AP L - ST 24 A COP 12 6.305,98 N 
Operari/ària de Cementiri AP L - ST 23 A COP 12 6.436,99 N 
Operari/Vigilant d'instal.acions AP L - ST 28 A COP 12 5.997,62 N 
Operari/Vigilant d'instal.acions 
(torns rotatius) 

 
AP 

 
L 

 
- 

 
ST 27 

 
A 

 
COP 

 
12

 
3.832,48 

 
T 

          
ÀREA DE SERVEIS 
PERSONALS 

         

Coordinador/a Benestar social- 
Treballador/a social 

 
A2 

 
L 

 
- 

 
SP 2 

 
C 

 
COP 

 
18

 
7.916,60 

 
N 

Coordinador/a cultura-Tècnic/a 
cultura 

 
A1 

 
L 

 
- 

 
SP 12 

 
C 

 
COP 

 
22

 
6.972,20 

 
N 

Tècnic/a Promoció econòmica A1 L - SP 24 C COP 22 6.927,20 N 
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Treballador/a social A2 L - SP 3 C COP 18 6.385,88 N 
Educador/a social A2 L - SP 4 C COP 18 5.086,29 N 
Tècnic/a de comunicació A1 F AE SP 29 C COP 22 6.822,23 N 
Tècnic/a de joventut A2 L - SP 7 C COP 20 6.681,18 N 
Tècnic/a d'educació A2 L - SP 9 C COP 20 6.681,18 N 
Tècnic/a d'Esports A2 L - SP 21 C COP 20 6.681,18 N 
Tècnic/a de participació 
ciutadana 

 
A2 

 
L 

 
- 

 
SP 27 

 
C 

 
COP 

 
26

 
2.300,78 

 
I 

Arxiver/a A1 L - SP 13 C COP 22 5.765,50 N 
Mestre/a escola d'adults A2 L - SP 10 C COP 18 6.391,92 N 
Informador/a turístic A2 L - SP 22 C COP 18 3.691,92 N 
Tècnic d'autoempresa A2 L - SP31 C COP 18 7.160,30 N 
Director/a Escola Taller C2 L - SP 26 C COP 14 14.728,65 N 
Tècnic/a auxiliar biblioteca C1 F AE SP 14 C COP 18 7.657,52 N 
Tècnic/a Auxiliar de Festes C1 L - SP 19 C COP 18 8.744,52 N 
Tècnic/a auxiliar de promoció 
econòmica 

 
C1 

 
L 

 
- 

 
SP 25 

 
C 

 
COP 

 
11

 
8.463,82 

 
N 

Administratiu/va SP/Cultura C1 F AG SP 18 C COP 18 8.503,41 N 
Treballador/a familiar C2 L - SP 5 B COP 12 5.056,66 N 
Auxiliar punt d'informació C2 L - SP 8 C COP 12 4.857,30 N 
Auxiliar adm de Benestar social C2 L - SP 6 C COP 14 5.363,76 N 
Auxiliar administrat. de 
Comunicació 

 
C2 

 
L 

 
- 

 
SP 30 

 
C 

 
COP 

 
12

 
4.065,44 

 
N 

Auxiliar Tècnic/a Casa museu C2 L - SP 16 C COP 12 5.084,61 N 
Auxiliar tècnic/a de Turisme C2 L - SP 23 C COP 12 4.788,70 I 
Auxiliar de biblioteca C2 L - SP 15 C COP 12 5.046,55 N 
Conserge Escola pública AP F AE SP 11 A COP 12 5.708,78 N 
Conserge Serveis a la AP L - SP 17 A COP 12 5.315,18 N 
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persones 
 

 

Règim Jurídic: Forma de 
Provisió: 

F: Funcionari COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals 
L: Laboral COP: Concurs oposició 

 

 
Escala: Tipus de jornada: 
HE: Habilitat estatal N: normal 

AG: Administració General I: Inferior a 
l'habitual 

AE: Administracció Especial T: Treball a torns 
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SEGON: Publicar la relació de llocs de treball aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, per a la seva efectivitat. 

 
Pren la paraula la senyora Marisol Pacheco Martos, regidora delegada de Règim 
Intern, la qual explica que aquest document serveix per ordenar el sistema de recursos 
humans. Val a dir que ja fa temps que hauria d’estar aprovat i s’ha pogut fer gràcies a 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Aquest document estableix les places 
que hi ha a l’Ajuntament, els requisits d’accés, les funcions de cada una i especifica els 
diferents complements de destinació i específic d’aquestes places. Acaba la seva 
intervenció explicant que és un document viu, susceptible de canvis si en un futur fa 
falta. 

 
9.- APROVACIÓ BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS DE 
SELECCIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR . 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 12  de maig de 2010, va acordar 
aprovar  definitivament  el  pressupost  general  i  la  plantilla  de  personal  laboral  i 
funcionari per a l’any 2010. 

 
Atès que a la plantilla de personal aprovada conté la relació de tots els llocs vacants 
que estant dotats pressupostàriament i que són inclosos a l’Oferta Pública d’Ocupació, 
per a l’any 2010. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, considera necessari i convenient unificar els 
criteris de selecció de totes les places de l’Ajuntament, 

 
Atesos els principis constitucionals sobre igualtat, mèrit i capacitat per a l’accés a 
l’ocupació pública de tots/es els/les ciutadans/es i d’acord amb allò previst a l’article 55 
i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i resta 
de normativa concordant i d’aplicació. 

 
Vistes i trobades conforme les bases generals reguladores dels processos de selecció 
del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar i tenint en compte 
allò que es disposa en els articles 282 i següents 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, de conformitat 
amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset regidors presents 
dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores dels processos de selecció del personal 
funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar,  la vigència de les quals es 
mantindrà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació, i que  es transcriuen a 
continuació: 
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BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL 
PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR . 

 
1a. Objecte 

 
1.1. Aquestes bases tenen per objecte la regulació del processos de selecció de 
personal funcionari i laboral convocats per l’Ajuntament de Canet de Mar i la seva 
vigència es mantindrà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 
1.2. El contingut d’aquestes bases serà completat amb les bases específiques que 
regeixin expressament cada convocatòria i es publiquin en el Butlletí Oficial de la 
Província  de  Barcelona  i,  en  extracte,  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i, si s’escau, en el Boletín Oficial del Estado. 

 
1.3 Les bases específiques determinaran la reserva de places al foment de la 
promoció interna segons les modalitats que preveu la legislació vigent i el torn per a 
persones discapacitades que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes 

 
2a. Requisits i condicions dels/de les aspirants 

 
2.1. Per ser admesos/es a la realització dels processos selectius, els/les aspirants, a 
més dels requisits específics que s’assenyalen en les bases específiques de cada 
procés en concret, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, hauran d’acreditar els següents requisits i/o condicions: 

 
2.1.1. Requisits generals: 

 
2.1.1.1. Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola. 
En el cas de selecció de personal funcionari, també podran accedir els/les nacionals 
de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, amb l’excepció d’aquella 
ocupació pública que impliqui directa o indirectament una participació en l’exercici del 
poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos 
de l’Estat o de les administracions públiques. 
Les previsions de l’apartat anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la 
Unió Europea, sempre que no estiguin separats/des de dret, i als seus descendents i 
als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats/des de dret, siguin menors de 
21 anys o majors de dita edat depenents. 
L’accés a l’ocupació pública s’estendrà igualment a les persones incloses en l’àmbit 
d’aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya en els que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, en els 
termes establerts als paràgrafs anteriors. 
En el cas de selecció de personal laboral, els/les estrangers/es als/a les que es 
refereixen  els  paràgrafs  anteriors  i  els/les  estrangers  amb  residència  legal  a 
Espanya, d’acord amb el que estableix la Llei 4/2000, d’11 de gener, podran accedir- 
hi en igualtat de condicions que els espanyols. 
En qualsevol cas, l’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar 
documentalment la seva nacionalitat amb un document oficial vigent. 
La pèrdua de qualsevol dels requisits que, d’acord amb el que preveu l’article 1.2 de 
la Llei 17/1993, de 23 de desembre, per la qual es regula l’accés a determinats 
sectors de la funció pública dels nacionals dels demés estats membres de la 
Comunitat Europea, habiliten per a l’accés a l’Administració Pública, en igualtat de 
condicions amb els espanyols, donarà lloc a la pèrdua de la condició de funcionari/a 
de carrera, a no ser que l’interessat/da compleixi qualsevol altre dels requisits 
previstos en l’esmentat apartat. 
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2.1.1.2. Edat: Tenir complerts els 16 anys i no haver superat l’edat establerta per a la 
jubilació forçosa. En el cas de convocatòries per al cos de la Policia Local podran 
establir-se uns requisits diferents en matèria d’edat. 

 
2.1.1.3. Titulació: Estar en possessió del títol acadèmic oficial exigit, o bé un de nivell 
equivalent o superior, de conformitat amb el que estableixin les bases específiques. 
El  diploma  acreditatiu  de  la  titulació  acadèmica  exigida  pot  ser  substituït  pel 
document acreditatiu d’haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició. 
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació 
corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència o s’haurà d’aportar el títol acadèmic 
traduït per intèrpret jurat amb el reconeixement de la titulació per exercir la professió 
objecte de la convocatòria. 

 
2.1.1.4. Capacitat: No patir cap malaltia o disminució psíquica o física que impedeixi 
el desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça convocada o disminueixi les 
aptituds per a desenvolupar-les de forma permanent o transitòria. 
Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense 
necessitat d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans del 
seu començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la 
documentació per ser nomenades o contractades indicada a la base general 9a, 
hagin d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar 
les funcions i tasques de les places convocades i prestar el servei públic 
corresponent. 
No obstant això, d’acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre accés a la 
funció pública de persones amb discapacitat i dels equips de valoració 
multiprofessional, els/les aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% que 
tinguin reconeguda la condició legal de disminuït/da i vulguin acollir-se a les places 
reservades per a aquest col·lectiu en les respectives bases específiques de la 
convocatòria hauran de presentar al tribunal qualificador, un dictamen vinculant 
expedit per l’equip multiprofessional competent, que haurà de ser emès amb 
anterioritat al començament de les proves selectives. 

 
2.1.1.5. Habilitació: No trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma per a ocupacions 
o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal 
funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del 
personal laboral, ni  haver  estat  separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del 
servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris 
de les comunitats autònomes. 

 
2.1.1.6. Incompatibilitats: No concórrer en cap causa d’incompatibilitat, d’acord amb 
el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

 
En l’exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual es destini, serà 
aplicable al personal funcionari o al personal laboral la normativa vigent sobre el 
règim d’incompatibilitats en el sector públic, en compliment del qual la persona 
aspirant, abans d’incorporar-se al servei de la Corporació,   haurà de realitzar una 
declaració de les activitats que realitza, i si s’escau,   sol·licitar la compatibilitat   o 
exercici, altrament, l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, en relació amb l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i l’article 
337, de Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

 
 

2.1.1.7. Llengua catalana: Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell 
requerit a les bases específiques. 
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Cas que els/les aspirants no puguin acreditar documentalment el corresponent nivell 
de català, el procés de selecció ha de contenir una prova o exercici de coneixements 
de llengua catalana del mateix nivell al requerit en la convocatòria que hauran de 
superar els/les aspirants, amb caràcter obligatori i eliminatori la qual es qualificarà 
d’apta o no apta. 
Estaran exempts/es de realitzar la prova els/les aspirants que acreditin el nivell de 
coneixement de la llengua catalana exigit a la convocatòria corresponent mitjançant 
la presentació de certificat emès per la Direcció General de Política Lingüística o les 
titulacions equivalents o superiors al nivell exigit. També estaran exempts/es de la 
realització de la prova de català, els/les aspirants que acreditin documentalment 
haver superat una prova de català del mateix nivell al requerit en altres processos de 
selecció de personal de les administracions públiques. 

 
2.1.1.8. Llengua castellana: Posseir els coneixements de llengua castellana en el 
grau adequat a l’exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada, tal i com es 
detalla a continuació: 
- Places dels grups A, B i C: Nivell superior de coneixements de llengua castellana. 
- Places d’Agrupacions Professionals sense requisit de titulació: Nivell intermedi de 
coneixements de llengua castellana. 
Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar el nivell 
corresponent mitjançant la presentació d’un dels documents següents: 
- Per a places dels grups A, B i C: 
a) Certificat conforme s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat 
espanyol. 
b) Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 
31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes 
les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

 

c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 
- Per a places d’Agrupacions Professionals sense requisit de titulació: 
a) Certificat conforme s’ha cursat la primària i la secundària a l’Estat espanyol. 
b) Diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 
31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes 
les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 
c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 
En cas que no s’acrediti documentalment el coneixement exigit de la llengua 
castellana, s’haurà de superar la prova o exercici que, a l’efecte, prevegin les bases 
específiques, la qual es qualificarà d’apta o no apta. 

 
2.1.1.9 Drets d’examen: Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances 
fiscals vigents, amb les exempcions que hi figurin. 

 
2.1.2. Requisits específics: 

 
Seran aquells altres requisits que, de forma individualitzada, es relacionin a les bases 
específiques de cada convocatòria. 

 
2.1.3. Requisits específics de promoció interna: 

 
L’aspirant que concorri pel torn o sistema de promoció interna, a més de complir els 
requisits indicats als apartats anteriors, haurà de reunir els requisits següents: 
2.1.3.1. Ser funcionari/a de carrera o personal laboral fix de l’Ajuntament de Canet de 
Mar de l’escala, grup o subgrup o de la categoria professional que determinin les 
bases específiques. 
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2.1.3.2. Haver prestat serveis efectius durant un mínim de dos anys com a 
funcionari/ària de carrera en cossos o escales del grup de titulació immediatament 
inferior al del cos o l’escala al qual es pretengui accedir. 
En el cas de promoció interna a subescales del mateix grup de titulació a què pertany 
el/la funcionari/ària, aquest temps de serveis efectius es referirà a cossos o escales 
del mateix grup de titulació a què pertanyen les places convocades. 
2.1.3.3. Posseir la titulació exigida per a l’accés al cos, l’escala, la subescala, la 
classe i la categoria a la qual pertanyen les places convocades. 
2.1.3.4. Trobar-se, respecte de l’Ajuntament de Canet de Mar, en l’escala, grup i, si 
s’escau, subgrup o categoria professional esmentada en les bases específiques, en 
la situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres 
administracions o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o de 
destinació. 
2.1.3.5. I, en el cas de convocatòries de places de policies locals, els requisits que 
estableixen els articles 6 i 12 del Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les 
policies locals, aprovat pel Decret 233/2002, de 25 de setembre. 
Així mateix, d’acord amb la disposició transitòria 2ª de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, podrà participar en el torn de promoció interna el 
personal laboral fix de l’Ajuntament de Canet de Mar dels grups i categories que 
s’indiquin a les bases específiques, que a la data de la seva entrada en vigor, 
estiguin desenvolupant funcions o llocs classificats com a propis de personal 
funcionari sempre que posseeixi la titulació necessària i reuneixi la resta de requisits 
exigits. 

 
2.2. L’aspirant ha de posseir tots els requisits generals i específics exigits en el dia 
d’acabament del termini de presentació d’instàncies i s’han de continuar complint fins 
a la data de la presa de possessió com a funcionari/a o la contractació com a 
personal laboral, excepte que les bases específiques disposin uns terminis diferents. 

 
3a. Forma i termini de presentació de sol·licituds 

 
3.1. Les sol·licituds per prendre part en els corresponents processos de selecció es 
dirigiran a l’Alcaldia Presidència de la Corporació i es presentaran, en model 
normalitzat degudament complimentat conforme a l’annex I que s’acompanya a les 
presents bases, en hores d’oficina al registre general de l’Ajuntament. Els models de 
sol·licitud són a disposició dels/de les interessats/des al Registre General de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i també es poden obtenir en la pàgina web municipal 
(http://www.canetdemar.cat). 

 
3.2. Les sol·licituds també es podran presentar en qualsevol de les altres formes 
previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
3.3. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des 
de l’endemà de la data de la darrera publicació en un diari o Butlletí Oficial de la 
corresponent convocatòria. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en 
el Butlletí Oficial de la Província i en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, si s’escau, en el Butlletí Oficial de l’Estat. Els restants i successius 
anuncis de cada convocatòria es faran públics en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el tauler d’anuncis de la corporació. 

 
3.4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries 
per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés 
selectiu, d’acord amb la normativa vigent. 
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3.5. Els/Les aspirants hauran de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i 
cadascun dels requisits i/o condicions exigits, referits sempre a la data d’expiració del 
termini fixat per a la seva presentació. En el cas de personal funcionari, també 
manifestaran que es comprometen, en cas d’ésser nomenat/da, a prestar el jurament 
o la promesa que estableix el Decret 359/1986, de 4 de desembre. 

 
3.6. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent: 

 
3.6.1. Currículum vitae de l’aspirant. 
3.6.2. Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o, en cas de no tenir 
la nacionalitat espanyola, el document oficial acreditatiu de la personalitat i 
nacionalitat. En el cas d’aspirants que es trobin inclosos en algun dels altres supòsits 
previstos a l’apartat 2.1.1.1. de la base general 2a hauran de presentar la 
corresponent documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades expedida 
per les autoritats competents. 
3.6.3.  Títol,  testimoni notarial  o  fotocòpia compulsada de  la  titulació  acadèmica 
exigida per prendre part en la corresponent prova selectiva, o justificant d’haver 
efectuat el pagament dels drets per a la seva obtenció. 
3.6.4. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar en 
possessió de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent o superior a 
l’exigit a les bases específiques o documentació acreditativa d’estar en alguna de les 
situacions d’exempció de la realització de l’exercici de coneixements de llengua 
catalana previstes a la convocatòria. 
3.6.5. Per als/a les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, original o 
fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió de 
coneixements de llengua castellana del nivell corresponent o superior a l’exigit a les 
bases específiques o documentació acreditativa d’estar en alguna de les situacions 
d’exempció de la realització de l’exercici de coneixements de llengua castellana 
previstes a la convocatòria. 
3.6.6. Originals o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits 
que s’al·leguin per a la fase de concurs. 
3.6.7. Dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit 
per l’equip multiprofessional competent i emès abans del començament de la primera 
prova, en el cas dels aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% que tinguin 
reconeguda la condició legal de disminuït/da i vulguin acollir-se a les places 
reservades per a aquest col·lectiu en la respectiva convocatòria. Aquest dictamen 
s’adreçarà al tribunal qualificador en el termini de presentació de sol·licituds o en el 
de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de la llista provisional 
d’aspirants admesos/es i exclosos/es. 
Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud de participació en 
la convocatòria aquesta circumstància, així com l’adequació de temps i mitjans 
materials que sol·licitin per a la realització de les proves previstes a les bases 
específiques de la convocatòria i el motiu o motius d’aquestes. En cas contrari, 
s’entén que renuncien al seu dret. 
Els/Les aspirants discapacitats/des que no optin per la via de reserva i que sol·licitin 
adaptacions, també hauran de sol·licitar el dictamen esmentat. El dictamen vinculant 
expedit per l’equip multiprofessional competent esmentat determinarà, si fos el cas, 
l’adaptació del lloc de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació 
exorbitant en el context de l’organització o sigui incompatible amb el 
desenvolupament de les funcions o tasques del lloc que es convoca. 
3.6.8.   Justificació   documental  dels   requisits   específics   exigits   per   a   cada 
convocatòria, que es troben enumerats en les bases específiques corresponents. 
3.6.9.  Resguard  acreditatiu  del  pagament  de  la  taxa  corresponent  per  drets 
d’examen. Els/Les aspirants hauran de satisfer, de forma prèvia a la presentació de 
la sol·licitud, els drets d’examen que fixin les ordenances fiscals vigents, adjuntant el 
corresponent resguard acreditatiu del pagament a la sol·licitud. 
L’import dels drets d’examen podrà fer-se efectiu: 
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mitjançant gir postal o telegràfica, a la direcció següent: 

Ajuntament de Canet de Mar 
Tresoreria 
Proves selectives per a la plaça de ............ 
c/ Ample,11 
08360 CANET DE MAR 

Haurà de figurar com a remitent del gir el propi aspirant, fent constar el 
número de la convocatòria a la que opta i adjuntar a la sol·licitud  còpia del 
resguard de l’abonament del gir. 

 
 

mitjançant ingrés bancari al compte número 0081 0184 53 0001085417, fent 
constar a l’objecte el nom de l’aspirant i el número de la convocatòria a la 
que opta i adjuntar a la sol·licitud còpia del resguard de l’ingrés bancari 
efectuat. 

 
La manca de pagament de la taxa o la no acreditació del seu abonament determinarà 
l’exclusió de l’aspirant. 
3.6.10 Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les 
funcions públiques ni haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del 
servei de cap administració pública. 
3.6.11  Declaració  de  no  estar  inclòs/a  en  cap  dels  supòsits  d’incompatibilitat 
previstos  a  la  legislació  vigent  o  declaració  que  se  sol·licitarà  l’autorització  de 
compatibilitat, o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, de la Generalitat de Catalunya. 
3.6.12 En el cas que la persona a contractar sigui estrangera caldrà que aporti per a 
la seva contractació una autorització administrativa prèvia d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 36 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per les 
Lleis orgàniques 8/2000, de 22 de desembre i, 14/2003, de 20 de novembre. 
3.6.13    En el cas de convocatòries de places de funcionari/a de carrera 
corresponents al cos de la Policia Local: 
- 3.6.13.1 Diploma acreditatiu d’haver superat el curs selectiu corresponent a la 
categoria objecte de la convocatòria de l’Escola de Policia de Catalunya, si ja es 
disposa d’aquest a la finalització del concurs-oposició. 
- 3.6.13.2. Carnets de conduir de les classes A, B i BTP. Aquesta documentació 
s’haurà de presentar un cop superada la fase de concurs-oposició, abans del 
nomenament com a funcionari/a en pràctiques i abans d’incorporar-se al curs selectiu 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, excepte que les bases específiques 
disposin un termini de presentació diferent. 
- 3.6.13.3 Declaració jurada o promesa del compromís de portar armes. 

 
3.7 Un cop resolt el procés selectiu, les persones aspirants que no hagin resultat 
seleccionades o formin part de la borsa de treball, podran retirar la documentació que 
varen aportar per justificar els mèrits del concurs durant el termini de 3 mesos. Si no 
es  retira  la  documentació  en  el  termini  establert,  s’entendrà  que  el  participant 
renuncia a recuperar-la i, per tant, perdrà el seu dret a fer-ho. 

 
3.8 Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera, ha d’anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada. 

 
 

4a. Admissió dels/de les aspirants 
 

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim d’un mes, 
l’Alcaldia dictarà resolució aprovant la llista provisional dels/de les aspirants 
admesos/es i exclosos/es al procés selectiu, amb indicació, en el seu cas, del motiu 
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de l’exclusió i de l’exempció de l’exercici de coneixements de llengua catalana i, si 
s’escau, de llengua castellana. 

 
4.2. Aquesta llista expressarà també la composició del tribunal qualificador, el lloc, el 
dia i l’hora d’inici de la prova amb la qual s’iniciï el procés de selecció, i el resultat del 
sorteig efectuat per determinar l’ordre d’actuació dels/de les aspirants, en aquells 
exercicis que no es puguin realitzar conjuntament. 

 
4.3. Dita resolució es farà pública al tauler d’anuncis de la corporació, concedint-se 
als/les aspirants un termini de 10 dies a partir de l’endemà de la seva publicació, per 
formular davant l’Alcaldia les reclamacions que creguin oportunes adreçades a 
esmenar els defectes que s’hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que 
es requereix a la convocatòria, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. En cas que els/les aspirants no esmenin dins d’aquest 
termini  el  defecte  a  ells/es  imputable  que  hagi  motivat  la  seva  exclusió,  es 
considerarà que desisteixen de la seva petició. 

 
4.4. La publicació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es al tauler 
d’anuncis  de  la  corporació  substitueix  la  notificació  individual  als/a  les 
interessats/des, de conformitat amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 

 
4.5. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de 30 dies següents a 
la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 
Si no es presenten al·legacions o aquestes es desestimen, la llista d’admesos/es i 
exclosos/es es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou. 
Si s’accepta alguna al·legació es procedirà a aprovar la llista definitiva d’admesos/es i 
exclosos/es amb les esmenes corresponents i es farà pública al tauler d’anuncis de 
la corporació. 

 
4.6. Als efectes d’admissió dels/de les aspirants es tindran en compte les dades que 
aquests/es facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les 
mateixes. L’Alcaldia podrà requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes 
necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut 
incórrer els/les aspirants, els/les quals podran ser exclosos/es motivadament de la 
convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. 

 
5a. Tribunals qualificadors 

 
5.1. Els òrgans de selecció seran col·legiats i estaran constituïts per un nombre senar 
de membres, no inferior a cinc, amb els respectius suplents. La seva composició 
s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es 
tendirà a la paritat entre dona i home. 

 
5.2. El personal d’elecció o designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

 
5.3. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual i no es podrà 
ostentar aquesta pertinença en representació o per compte de ningú. 

 
5.4. La designació nominal dels membres del tribunal qualificador, que ha d’incloure 
la dels respectius suplents, correspon a l’Alcaldia. 

 
La composició del tribunal de selecció serà: 
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1.  President: un funcionari de carrera o membre del personal laboral municipal 

vinculant per contracte indefinit i fix, preferentment el cap de l’àrea en que 
s’adscrigui el lloc de treball objecte de la convocatòria 

2.   Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui. 
3.  Vocals: Designats a les Bases Específiques, sota el criteri d’especialitat, amb 

designació de membres interns i externs a l’organització municipal, amb un nivell 
de formació o titulació superior al del grup o categoria corresponent. 

 
5.5. En el cas de convocatòries de processos selectius de la Policia Local, el tribunal 
constituït en la forma esmentada al paràgraf anterior s’ampliarà amb els/les vocals 
següents: 

 
- Un/a vocal designat/da per la Direcció General de Policia 
- Un/a vocal designat/da per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 
5.6. Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida 
per a les places o llocs de treball objecte de la convocatòria. En la seva designació 
s’ha de vetllar pel compliment del principi d’especialitat i idoneïtat en relació a les 
places a proveir. 

 
5.7. El tribunal no podrà constituir-se sense la presència del/de la President/a i del 
secretari/a. Tampoc podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la 
meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament. 

 
5.8. Tots els membres del tribunal qualificador tenen veu i vot. Les decisions es 
prendran per majoria de vots presents, resolent, en cas d’empat, el vot de qui actuï 
com a President/a. 

 
5.9. Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els/les aspirants 
podran recusar-los quan concorrin les circumstàncies previstes als articles 28 i 29 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

 
5.10.  El  tribunal  qualificador  pot  disposar  la  incorporació  d’assessors/es 
especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en totes o algunes de les 
proves o exercicis d’acord amb les respectives especialitats tècniques. 

 
5.11. El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en 
tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a 
terme. 

 
5.12. El tribunal resoldrà els dubtes i incidències que es presentin i prendrà els 
acords necessaris pel correcte desenvolupament del procés de selecció en tot allò no 
previst a les bases generals ni a les bases específiques. 

 
5.13. El procediment d’actuació del tribunal s’ajustarà, en tot cas, al que disposa la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre 

 
5.14. En tot cas, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als/a les aspirants 
l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document 
oficial identificatiu 

 
5.15. El tribunal adoptarà les mesures necessàries per tal que els/les aspirants 
discapacitats gaudeixen d’igualtat d’oportunitats per a la realització de les proves que 
la resta d’aspirants. El tribunal decidirà sobre les peticions d’adaptacions que 
s’efectuïn i tindrà en consideració que no comportin una despesa excessiva. Amb 
aquesta  finalitat  podran  demanar  un  informe  sobre  la  sol·licitud  d’adaptació  als 
equips de valoració multiprofessional. 
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5.16. Les indemnitzacions per assistència dels membres del tribunal s’acreditaran 
d’acord amb el que disposi la normativa vigent en cada moment. A aquests efectes, 
la categoria del tribunal serà la que correspongui d’acord amb el nivell del lloc a 
cobrir. 

 
5.17 L’òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per 
prendre els acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de cada 
convocatòria en tot allò no previst en les presents bases. 

 
 

6a. Inici i desenvolupament del procés de selecció 
 

6.1. El sistema selectiu serà el que es determini en les bases específiques de cada 
convocatòria, d’acord amb el que estableix l’article 61 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. El procediment de selecció haurà de vetllar 
especialment per tal que les proves a superar tinguin connexió amb l’adequació al 
desenvolupament de les tasques del lloc de treball convocat, incloent-se, si és el cas, 
les proves pràctiques que siguin necessàries. 

 
6.2. El lloc, la data i l’hora de començament de la primera prova o exercici del procés 
selectiu convocat seran anunciats en la forma prevista en la base general 4a. Si el 
tribunal ho considera oportú, es podrà realitzar més d’un exercici o prova en una 
mateixa sessió. 

 
6.3. Els/Les aspirants seran convocats/des per a cadascun dels exercicis o proves en 
crida única. En cas d’incompareixença hauran de ser exclosos/es, llevat dels casos 
de força major, degudament justificats i apreciats lliurement pel tribunal. 

 
6.4. El tribunal farà pública, en els locals on s’hagin realitzat o a la seu de la 
corporació, els resultats de cada prova o exercici i l’anunci de la data, hora i lloc de la 
següent prova o exercici. 

 
6.5. Per determinar l’ordre d’actuació dels/de les aspirants, si es fa necessari establir 
algun torn per raó de la disponibilitat del material per realitzar els exercicis pràctics o 
per qualsevol altra causa que impedeixi d’examinar-los simultàniament, iniciaran la 
prova els/les aspirants el cognom dels/de les quals comenci per la lletra que resulti 
del sorteig prèviament realitzat a tal efecte. 

 
6.6. El sistema selectiu determinat a les bases específiques serà un dels següents: 

 
6.6.1. Selecció per oposició.  

 
6.6.1.1. En aquelles convocatòries en què el procés selectiu sigui l’oposició, el procés 
constarà de les proves i/o exercicis que es determinin a les bases específiques, on 
també es fixarà el seu ordre. En tot cas, almenys un dels exercicis o proves ha de 
tenir caràcter pràctic. 

 
6.6.1.2. Amb caràcter general, tots els exercicis i proves tindran caràcter obligatori i 
eliminatori, a reserva del que s’estableixi en les bases específiques. 

 
6.6.1.3. Tots els processos selectius inclouran la realització d’un exercici que acrediti 
el coneixement de la llengua catalana adaptat al nivell exigit i a les necessitats de 
comprensió i expressió corresponents al lloc de treball. En aquest exercici la 
qualificació  dels/de  les  aspirants  serà  la  d’Apte/a  o  No  Apte/a.  Els  criteris  de 
correcció seran els  establerts de manera orientativa per  l’Escola d’Administració 
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Pública de Catalunya o per personal tècnic qualificat del mateix tribunal o aliè que li 
doni suport i que l’assessori. 
Els/Les aspirants que acreditin posseir el nivell exigit o superior, en cada 
convocatòria, mitjançant les certificacions o documents que acreditin l’exempció, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a. 

 
6.6.1.4. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar 
un exercici que acrediti el coneixement de la llengua castellana adaptat al nivell exigit 
o bé, hauran d’acreditar el nivell exigit o superior en cada convocatòria conforme a 
l’apartat 2.1.1.8 de la base general 2a. 

 
6.6.1.5.  Quan  es  tracti  de  selecció  de  personal  de  nou  ingrés  amb  caràcter 
permanent o fix, necessàriament, un dels exercicis consistirà en una prova de 
coneixements teòrics de caràcter general sobre el marc normatiu de l’administració 
pública i del procediment administratiu, de conformitat amb el programa de temes 
que figura a l’annex II de les presents bases,. Aquesta disposició no serà d’aplicació 
obligatòria en el cas de les convocatòries a places de la Policia Local. 

 
6.6.1.6. En els diferents exercicis de l’oposició, el tribunal podrà acordar que els/les 
aspirants llegeixen el seu treball. En aquests casos, la lectura serà pública. 

 
6.6.1.7.  Els  exercicis  i  proves  seran  qualificats  de  0  a  10  punts,  tret  que 
expressament es prevegi una altra puntuació. La puntuació de l’exercici de cada 
aspirant serà la mitjana aritmètica de la suma de les puntuacions atorgades per cada 
membre del tribunal. Els/Les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 
punts, o la qualificació mínima que s’estableixi de manera expressa, quedaran 
eliminats/des automàticament. 
Igualment,  quedaran  eliminats/des  els/les  aspirants  que  siguin  considerats  “No 
Aptes” en l’exercici de coneixements de llengua catalana, i de castellana, si s’escau, 
o en la prova psicotècnica o reconeixement mèdic, quan s’estableixi el seu caràcter 
eliminatori. 

 
6.6.1.8. En les convocatòries per a places d’agent de la Policia Local, les proves 
físiques a realitzar seran les que s’especifiquen a l’annex III de les presents Bases. 

 
6.6.1.9. En els reconeixements mèdics que es portin a terme en els processos 
selectius que es convoquin per a places d’agent de la Policia Local s’aplicarà el 
quadre d’exclusions mèdiques que s’adjunta com annex IV a les presents bases. 

 
6.6.1.10. L’ordre de realització dels exercicis i el sistema de puntuació es fixarà en 
cada convocatòria i, sempre que ho consideri oportú, el tribunal podrà determinar el 
canvi d’ordre de la realització dels exercicis o la realització de dos o més exercicis en 
una sola sessió, convocar els aspirants per a l ‘exposició oral dels exercicis 
desenvolupats, i fer totes aquelles preguntes que cregui convenients per apreciar el 
grau de coneixement dels/de les aspirants. 

 
6.6.1.11 La puntuació definitiva de l’oposició estarà determinada per la suma 
aritmètica de les puntuacions obtingudes a cadascun dels exercicis o proves 
puntuables, a no ser que les bases específiques determinin una altra manera de 
valorar, i servirà per fixar l’ordre final de qualificació dels/de les aspirants. 

 
6.6.2. Selecció per concurs. 
6.6.2.1. En aquelles convocatòries en què el sistema selectiu sigui el concurs, el 
tribunal qualificarà els/les aspirants en funció dels mèrits al·legats i acreditats per 
aquests/es, mitjançant fotocòpia compulsada per organismes oficials o aportació dels 
documents originals, segons els barems establerts en l’annex V de les presents 
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bases i en les bases específiques, i formularà la relació d’aprovats/des d’acord amb 
les puntuacions finals assolides. 

 
6.6.2.2. Els mèrits exigits en la fase de concurs de cada convocatòria es justificaran 
de la manera següent: 
a) La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una administració pública en virtut 
d’un nomenament o d’un contracte laboral, es farà a través de la certificació de la 
Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’administració 
corresponent dels serveis prestats en l’òrgan públic corresponent, en el qual hi haurà 
de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per 
expedir el certificat, o el de l’òrgan en qui delegui, i el grup, el règim jurídic, 
l’especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de 
prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
b) La valoració dels serveis prestats en l’àmbit privat en virtut d’un contracte laboral, 
es farà a través de l’aportació de còpia autenticada del contracte laboral i de l’informe 
de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals hi 
haurà de constar de forma clara i expressa la categoria professional, la jornada 
desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis, que es computarà fins 
a la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
c) Pel que fa a la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, 
certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, qualsevol de 
les administracions públiques, col·legis professionals o per centres d’ensenyaments 
oficials autoritzats. S’exceptua d’aquesta norma els documents acadèmics lliurats 
pels  ajuntaments  que  hauran  d’acreditar  de  forma  fefaent  la  seva  validesa 
acadèmica. 
d) Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel 
document acreditatiu d’haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la 
seva expedició. 
e) Els documents acreditatius de la realització de cursos de formació hauran de 
contenir el nombre d’hores o el valor en crèdit dels mateixos. En cas que no constin, 
el curs serà valorat a criteri del tribunal. 
f) Els certificats i documents acreditatius de l’especialització i/o la capacitació 
professional es computaran només quan a criteri del tribunal tinguin relació amb les 
comeses pròpies del lloc de treball. 

 
6.6.2.3. El tribunal desestimarà les fotocòpies sense compulsar, les simples 
declaracions i els altres justificants que deixin lloc a dubtes sobre l’autenticitat dels 
mèrits o sobre la seva equivalència o prevalença respecte dels requerits, així com els 
documents que no continguin informació suficient per valorar adequadament aquests 
mèrits. 

 
6.6.2.4. El tribunal podrà recaptar formalment dels/de les aspirants, els aclariments o, 
si s’escau, la documentació addicional que consideri necessària per a la comprovació 
dels mèrits, fins i tot, mitjançant entrevistes individuals. 

 
6.6.2.5 Aquest sistema selectiu es podrà completar amb la realització de proves 
psicotècniques d’aptitud i/o personalitat i reconeixements mèdics. 

 
6.6.3. Selecció per concurs-oposició. 

 
6.6.3.1. En aquelles convocatòries en què el sistema selectiu sigui el concurs- 
oposició, la puntuació definitiva s’obtindrà sumant a la puntuació final de la fase 
d’oposició, determinada i obtinguda en la forma establerta en l’apartat 6.6.1 de la 
base general 6a, la puntuació atorgada en la fase de concurs segons els mèrits 
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al·legats i acreditats en la forma establerta en l’apartat 6.6.2 de la base general 6a, 
de conformitat amb els barems establerts en cada convocatòria específica. 

 
6.6.3.2. La puntuació de la fase de concurs serà, com a màxim, d’un 33% de la 
puntuació global de tot el procés selectiu, d’acord amb la distribució que determinin 
les bases específiques. En cap cas, la puntuació obtinguda a la fase de concurs pot 
ser aplicada per superar la fase d’oposició. 

 
7a. Entrevista personal 

 
7.1. El tribunal qualificador, amb independència del sistema selectiu establert a les 
bases específiques, i si així ho estima oportú, podrà mantenir una entrevista personal 
amb els/les aspirants, a l’objecte de determinar i clarificar els valors professionals 
aportats, aspectes curriculars, coneixements i aptituds específiques per al lloc de 
treball i, especialment, la seva ubicació adequada dins l’organització municipal. 

 
7.2. Les bases específiques de la convocatòria determinaran el barem de puntuació a 
atorgar en l’entrevista. 

 
8a. Qualificacions finals i proposta de nomenament o contractació 

 
8.1.  L’ordre  de  qualificació  definitiva  estarà  determinat  per  la  puntuació  final 
obtinguda en la fase d’oposició més, en el seu cas, els punts aconseguits en la fase 
de concurs i, si s’escau, en l’entrevista personal. 

 
8.2. En cas d’empat en la puntuació definitiva, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant 
que hagi obtingut major puntuació en la fase d’oposició i, si persisteix l’empat, es 
resoldrà a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la prova o 
exercici de caràcter pràctic. 

 
8.3. Acabada la qualificació dels/de les aspirants, el tribunal confeccionarà i farà 
pública en el tauler d’anuncis de la corporació, la puntuació final del procés selectiu i 
la relació d’aprovats/des per ordre de puntuació, de major a menor, i elevarà aquesta 
relació, junt amb l’acta de l’última sessió del tribunal, que farà concreta referència a 
l’aspirant o aspirants seleccionats/des, a l’Alcaldia, la qual formularà el nomenament 
o contractació laboral pertinent. 

 
8.4. El tribunal qualificador no podrà proposar un nombre d’aprovats/des superior al 
nombre de places convocades, excepte quan així ho disposi la pròpia convocatòria. 
No obstant l’anterior, sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el 
nomenament o contractació d’igual nombre d’aspirants que el de places convocades, 
i amb la finalitat d’assegurar la cobertura de les mateixes, quan es produeixin 
renúncies dels/de les aspirants seleccionats/des abans del seu nomenament o presa 
de possessió o contractació, l’òrgan convocant podrà requerir de l’òrgan de selecció, 
la relació complementària dels/de les aspirants que segueixin els/les proposats/des, 
per al seu possible nomenament o contractació. 

 
8.5. Les bases específiques podran establir una puntuació mínima exigida per a 
superar el procés selectiu. En el cas que el nombre d’aspirants que hagin superat el 
procés selectiu sigui inferior al nombre de places convocades, el tribunal declararà 
desertes les places de les quals no pugui efectuar cap proposta de nomenament o 
contractació. 

 
9a. Presentació de documents 

 
9.1. Els/Les aspirants que tinguin la condició de funcionaris/àries públics/ques estan 
exempts/es de justificar documentalment els requisits i condicions que no requereixin 
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actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l’organisme que custodiï 
el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de 
les quals no hi hagi constància. 

 
9.2. Els/les aspirants que hagin concorregut pel sistema o torn de promoció interna 
només hauran de presentar la documentació acreditativa d’aquells requisits o 
condicions exigits dels quals no existeixi constància documental a la Corporació. 

 
9.3. Si dintre del termini indicat, i excepte casos de força major, l’aspirant proposat/da 
no presentés la documentació exigida o, si del seu examen se’n dedueix que hi 
manca un o més requisits essencials, no podrà ser nomenat/da o contractat/da, i 
quedaran anul·lades totes les seves actuacions sense perjudici de la responsabilitat 
en què hagués pogut incórrer per falsedat a la instància sol·licitant prendre part al 
procés selectiu. En aquest cas, es formularà davant l’òrgan competent proposta de 
nomenament o de contractació a favor de l’aspirant següent en ordre de puntuació, 
que havent superat les proves, no va ser proposat/da per falta de plaça. 

 
10a. Nomenament o contractació, assignació inicial de lloc de treball i presa de 
possessió. 

 
10.1. L’Alcaldia, a la vista de la proposta del tribunal qualificador i de la documentació 
presentada per l’aspirant, sempre que sigui conforme al que disposen aquestes 
bases, resoldrà motivadament el procés selectiu, nomenant o contractant, segons 
s’escaigui, els/les aspirants aprovats, en el termini d’un mes des que acabi el termini 
establert per a la presentació de documents. 

 
10.2  Els/Les  aspirants  que,  d’acord  amb  la  convocatòria, hagin  de  realitzar  un 
període de pràctiques amb caràcter selectiu i/o un curs complementari de formació o 
curs selectiu, seran nomenats/des funcionaris/es en pràctiques. Una vegada superats 
els cursos citats i/o el període de pràctiques, d’acord amb el que estableixin les 
respectives convocatòries, es farà el nomenament de funcionari/a de carrera. 

 
10.3. Cas que es tracti de convocatòries de personal laboral, una vegada rebuda la 
proposta per part del òrgan de selecció, l’Alcaldia Presidència, formalitzarà per escrit, 
en el termini d’un mes, el corresponent contracte pel qual l’aspirant adquirirà la 
condició de personal laboral fix o temporal de conformitat amb la convocatòria 
corresponent. En aquests documents es farà constar el període prova que 
s’estableixi. 

 
10.4. Fins que no es formalitzi la presa de possessió o el contracte, els/les aspirants 
no tindran dret a cap percepció econòmica. 

 
10.5.   Els/Les   aspirants   nomenats/des  o   contractats/des,  una   vegada   siguin 
adscrits/es al lloc de treball corresponent, tindran assignades les retribucions i 
funcions que els/les hi pertoquin conforme a la Relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, els acords i convenis subscrits amb la representació 
del personal municipal i la legislació vigent. 

 
10.6. Els/Les aspirants nomenats/des o contractats/des prestaran els seus serveis a 
les dependències municipals, amb la jornada i horaris que, a tal efecte, s’estableixin 
per a la correcta organització del servei, ja sigui en torn partit o continuat, de dilluns a 
diumenge, ambdós inclosos, sense perjudici de les particularitats que disposin els 
acords i convenis subscrits amb la representació del personal municipal. Les 
successives adscripcions als llocs de treball que durant la carrera administrativa de 
l’empleat/da es produïren, una vegada incorporat/da a l’estructura administrativa, 
amb ocasió de l’adequació dels recursos humans a l’estructura organitzativa i 
productiva, s’efectuaran mitjançant resolució de l’òrgan competent. 
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10.7  Els  nomenaments es  publicaran en el  Butlletí Oficial de  la  Província. Una 
vegada publicat el nomenament es disposarà d’un termini d’un mes a partir de 
l’endemà de la seva publicació, per a la presa de possessió de la plaça. Caldrà fer el 
jurament o promesa a què fa referència el decret 359/1986, de 4 de desembre, abans 
de prendre possessió com a funcionari/ària de carrera. 

 

La  manca  de  presa  de  possessió,  llevat  casos  de  força  major  degudament 
acreditada, comportarà la pèrdua de tots els drets. 

 
11a. Ampliació de places i Borsa de treball 

 
11.1 Si abans del nomenament o resolució de contractació del personal seleccionat 
es produeixen noves vacants de plantilla, podran ampliar-se les provisions 
corresponents a favor dels que havent superat les proves hagin obtingut millor 
puntuació. 

 
 

11.2. En l’ordre de classificació final que resulti del procés selectiu, els/les aspirants 
que no hagin estat proposats/des per al nomenament o contractació per manca de 
plaça, malgrat haver superat tot el procés selectiu, passaran a formar part d’una 
Borsa de Treball del lloc de treball objecte de la convocatòria en la que haguessin 
participat, per cobrir mitjançant nomenament no permanent o contractació temporal, 
les necessitats d’ocupació que es poguessin produir a l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
11.3. Els/Les aspirants integrats/des en aquesta Borsa, seran cridats a mesura que 
es produeixin les necessitats d’ocupació a l’Ajuntament, en funció de l’ordre de 
puntuació i de l’adequació del perfil professional del/de l’aspirant a la necessitat 
concreta i al lloc de treball que s’hagi d’atendre. La renúncia de l’aspirant proposat/da 
comportarà la proposta del/de l’aspirant següent. El termini de vigència de la Borsa 
de Treball serà d’un any. 

 
12a. Període de prova o de pràctiques 

 
12.1. En el contracte laboral o resolució de nomenament s’ha de preveure un període 
de prova o de nomenament en pràctiques per al personal de nou ingrés, durant el 
qual aquest exercirà la seva tasca normalment i amb el dret a percebre les 
retribucions que corresponguin d’acord amb la normativa vigent. 

 
 

12.2. El període de prova o de pràctiques es realitzarà sota la tutoria del/de la cap del 
servei al qual estigui assignat/da l’esmentat personal, el/la qual tindrà cura que 
aquest personal adquireixi la formació pràctica que demana el lloc de treball i que 
assumeixi progressivament les funcions que li han de correspondre. Aquesta fase 
tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. 

 
12.3. Una vegada finalitzat aquest període, el/la tutor/a emetrà el seu informe en el 
qual haurà de fer constar expressament si els/les tutorand/s han superat el període 
de prova o pràctiques, el qual es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi 
podrà  fer  les  al·legacions  que  estimi  oportunes.  Tota  aquesta  documentació 
s’inclourà en el seu expedient personal. 

 
12.4. Si l’informe emès pel/per la tutor/a considera no superat el període de prova o 
de  pràctiques,  l’aspirant  perdrà  tots  els  seus  drets  per  resolució  motivada  de 
l’Alcaldia, que donarà lloc a la rescissió del contracte o a la revocació del 
nomenament i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del 
procés selectiu. En aquest cas, es cridarà, en les mateixes condicions, a la/les 
persona/nes que el segueixin en l’ordre de puntuació, sempre que hagin superat el 
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procediment de selecció i no hagin obtingut plaça. Del període de prova es 
descomptarà, en el seu cas, el temps de serveis ja prestat en aquest Ajuntament per 
les mateixes funcions. 

 
 

12.5. La durada del període de prova o de pràctiques serà el que es determina a 
continuació en funció del grup o categoria professional assimilada a efectes de 
titulació exigida, excepte que les bases específiques de la convocatòria disposin una 
durada diferent. 
Aquesta durada podrà suprimir-se o reduir-se quan la persona hagi ocupat el lloc de 
treball al qual se l’assigna prèviament a través d’una contractació laboral o 
nomenament temporal de forma proporcional al temps treballat, a efectes de 
compliment del període prova o de pràctiques. 
- Grups A1 i A2: 6 mesos. 
- Grup B: 4 mesos. 
- Grup C1 i C2: 2 mesos. 
- Agrupacions professionals: 1 mes. 

 
13a. Cursos selectius 

 
13.1. Quan les bases específiques de la convocatòria estableixin la superació d’un 
curs selectiu com una part més de la selecció, l’Alcaldia nomenarà l’aspirant 
proposat/da funcionari/a en  pràctiques durant  el  desenvolupament de  l’esmentat 
curs. 

 
13.2. L’òrgan responsable de l’avaluació dels cursos selectius en convocatòries de 
places de la Policia Local serà l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. L’aspirant 
proposat/da pel tribunal s’haurà d’incorporar al curs selectiu de l’Escola en la data 
que se l’indiqui per part de l’Ajuntament. En el cas que no s’incorpori al curs o que no 
el superi d’acord amb el procediment de qualificació previst a la convocatòria, a 
proposta de l’òrgan responsable de l’avaluació del curs selectiu i per resolució 
motivada de l’Alcaldia, perdrà tots els drets a ser nomenat/da personal funcionari de 
carrera sense dret a indemnització de cap tipus, cridant-se a realitzar l’esmentat curs, 
si s’escau, al següent o següents, seguint l’ordre de persones aprovades en el 
procés de selecció. 

 
13.3 En el cas  que l’aspirant no s’incorpori al curs o que no el superi d’acord amb el 
procediment de qualificació previst a la convocatòria, a proposta de l’òrgan 
responsable de l’avaluació del curs selectiu i per resolució motivada de l’Alcaldia 
perdrà tots els drets a ser nomenat/da personal funcionari de carrera sense dreta a 
indemnització de cap tipus, cridant-se a realitzar l’esmentat curs, si s’escau, al 
següent o següents, seguint l’ordre de persones aprovades en el procés de selecció. 
En aquest supòsit, les despeses de transport i manutenció derivades de l’estada de 
l’aspirant no aprovat7da a l’Institut de Seguretat Pública aniran exclusivament al seu 
càrrec. 

 
13.4. Durant el desenvolupament del curs selectiu, el/la funcionari/a en pràctiques 
tindrà dret a percebre les retribucions que legalment venen determinades per a 
aquest règim funcionarial, sens perjudici dels acords subscrits amb la representació 
del personal municipal. 

 
13.5. Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, l’alumnat 
resta sotmès al Reglament de règim interior del referit Institut, sens perjudici de la 
normativa que els/les sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa. 

 
13.6. Quedaran exempts/es de realitzar el curs selectiu els/les aspirants que en la 
fase de presentació de sol·licituds hagin acreditat estar en possessió del curs bàsic o 
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específic, segons cada cas, a què fa referència l’article 28 del Reglament d’accés, 
promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat pel Decret 233/2002, de 25 de 
setembre. 

 
14a. Incidències 

 
14.1. El tribunal qualificador, mentre estigui constituït,  està facultat per resoldre els 
dubtes que sorgeixen en l’aplicació d’aquestes bases i podrà adoptar els acords que 
corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el 
desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs 
d’alçada davant l’Alcaldia, en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà a 
la data de la seva notificació o publicació. 
Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva 
proposta, aquesta facultat correspondrà a l’Alcaldia. 

 
 

15a. Recursos i normes supletòries 
 

15.1. Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a partir 
de l’endemà de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
davant la sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 
conformitat amb l’article 10.1.b) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
15.2. Amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la seva publicació, davant l’òrgan que ha pres 
l’acord, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. En aquest cas, no es podrà interposar recurs jurisdiccional fins que no 
sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació tàcita del recurs de 
reposició interposat. 

 
15.3. Tot això sense perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 
15.4.  Contra  les  resolucions  definitives  de  l’Alcaldia,  les  persones  interessades 
podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació o notificació, o directament, recurs contenciós 
administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació. 

 
15.5. Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador que decideixin directament o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinin l’impossibilitat de continuar en el 
procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant 
l’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al 
tauler d’anuncis de la corporació. 

 
15.6 Contra la resta d’actes de tràmit del tribunal, els aspirants, al llarg del procés 
selectiu podran formular les al·legacions que estimin pertinents per a la seva 
consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu. 

 
15.7. Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta 
íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercir el seu dret a 
impugnar-les. 
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15.8. A aquestes bases i en tot allò que no estigui previst en les mateixes, els seran 
d’aplicació la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; el 
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; la Llei 7/1985, de 2, d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; el 
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 i la resta de normativa vigent i d’aplicació. 

 
ANNEX I. MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROCÉS 
SELECTIU 

 
Ajuntament de Canet de Mar 
c/ Ample, 11. 
Telèfon 937 943 940 - Fax 937 941 231. 
08360 Canet de Mar. 
E-mail: canetdemar@canetdemar.cat 
web: www.canetdemar.cat. 

 
Registre d’entrada … 

 
Sol·licitud d’admissió a processos de selecció de personal 

 
1. Dades personals 
Cognoms i Nom … NIF… Telèfon … 
Domicili (carrer, núm, pis i porta) … Municipi … Codi Postal … 
Data de naixement … Nacionalitat … Sexe (H/D) … 

 
2. Dades de la convocatòria 
Codi convocatòria … Plaça/ Lloc de treball … 
Torn … _ Lliure. _ Promoció interna/Torn restringit. 
Reserva per a discapacitats/des … _ Si _No. 

 
3. Documentació annexa (d’acord amb les bases de la convocatòria) 
_ NIF (espanyols) o altres documents d’identificació personal. 
_ Currículum Vitae. 
_ Documents acreditatius del compliment de les condicions i requisits exigits. 
_ Nivell de coneixement de la llengua catalana. 
_ Justificant de pagament de les taxes per drets d’examen. 
_ Documentació acreditativa de mèrits. 
_ En cas de minusvàlua o discapacitat: Sol·licitud d’adaptació o adequació de temps i 
mitjans per realització de les proves, si s’escau. 

 
Declaro que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta 
sol·licitud, i que en la data en què expira el termini per a la presentació de sol·licituds 
reuneixo les condicions exigides a la convocatòria per a l’ingrés a l’administració 
pública i  les  assenyalades especialment en  la  convocatòria a  que  fa  referència 
aquest procés selectiu, i puc acreditar-les documentalment. 

 
Sol·licito ser admès/essa a les proves selectives a les quals fa referència aquesta 
sol·licitud, amb el compromís, en cas de superar-les, de prestar, com a requisit previ 
a la presa de possessió (personal funcionari), el jurament o promesa que estableix el 
Decret 359/1986, de 4 de desembre. 

Canet de Mar. 

(Signatura). 
Senyora alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses 
en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
 

ANNEX 
 

Model tipus de declaració relativa al compliment de les condicions o requisits 
establerts a les Bases Comuns Generals 

 
......, amb DNI ......., amb domicili a ..........., localitat ........., codi postal ....... província 
de ..........., telèfon ........, 

 
Declaro: 

 
No pateixo cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el 
desenvolupament de les corresponents funcions. 
No em trobo inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estic 
separat mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol 
Administració Pública, per sentència ferma 
Conec i domino les dues llengua oficial de Catalunya. 

(Data i firma) 

 
 

ANNEX II. PROGRAMA DE TEMES 
 

Temes de caràcter general per grups de classificació 
 

1. Temari general per al grup de classificació A (subgrup A1) 
 

1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Estructura i contingut 
essencial. 
2. Els drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els principis rectors de la 
política social i econòmica en la Constitució espanyola. 
3. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. La protecció jurisdiccional dels 
drets de la persona. El recurs d’empara. 
4. L’organització política de l’Estat. La corona. 
5.  El  poder  legislatiu.  Les  Corts  Generals:  composició,  elecció,  dissolució  i 
atribucions. 
6. El poder executiu. El Govern en el sistema constitucional espanyol. La Llei del 
Govern. Funcions i composició. Relacions entre el Govern i l’Administració. Relacions 
entre el Govern i les Corts. 
7. El poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica del Poder 
Judicial.  L’organització  de  l’administració  de  justícia  a  Espanya.  Òrgans 
jurisdiccionals i les seves funcions. 
8. L’organització territorial de l’Estat: evolució històrica i situació actual. 
9. L’estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Les formes d’accés a l’autonomia 
a la Constitució espanyola de 1978. El procés estatutari: els estatuts d’autonomia. 
10. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: organització i competències. La Generalitat i 
el Parlament de Catalunya. 
11. El règim local: significat i evolució històrica. L’administració local en la Constitució 
espanyola de 1978. La Carta Europea de l’Autonomia Local. El principi d’autonomia 
local: significat, contingut i límits. 
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12. El municipi: organització, territori i població. Competències municipals. 
13. L’organització municipal. Òrgans necessaris: l’alcalde, tinents d’alcalde, el Ple i la 
Junta de Govern Local. Atribucions i delegacions. 
14. Altres entitats locals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. Entitats locals 
d’àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les 
àrees metropolitanes. 
15. La Unió Europea (I). Origen i evolució. Institucions comunitàries, organització i 
competències: el Consell i la Comissió. 
16. La Unió Europea (II). Institucions comunitàries, organització i competències: el 
Parlament i el Tribunal de Justícia. El Comitè de les Regions. La unió econòmica i 
monetària. 
17. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits. Motivació i forma. 
Actes administratius convencionals. 
18. Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via de recurs administratiu. Recurs 
contenciós administratiu. 
19. Els béns de les entitats locals. El domini públic. Els béns patrimonials de les 
entitats locals. 
20.   La   contractació   administrativa.  Classes   de   contractes.   La   selecció   del 
contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració. 
21. La potestat reglamentària de les entitats locals. Reglaments i ordenances. 
Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Bans. 
22. Les hisendes locals i els seus pressupostos. 
23. L’Administració Pública i el Dret. Les potestats administratives. El principi de 
legalitat i les seves manifestacions. 
24.   L’activitat   administrativa  discrecional   i   els   seus   límits.   Control   de   la 
discrecionalitat, especialment la desviació de poder. Els conceptes jurídics 
indeterminats. 
25. Els principis de l’organització administrativa. La jerarquia i la centralització i 
descentralització. Concentració i desconcentració, la coordinació i el control. La 
competència i les seves tècniques de translació. Conflicte d’atribucions. 

 
2. Temari general per al grup de classificació A (subgrup A2) 

 
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Estructura i contingut 
essencial. 
2. Els drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els principis rectors de la 
política social i econòmica en la Constitució espanyola. 
3. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. La protecció jurisdiccional dels 
drets de la persona. El recurs d’empara. 
4. L’organització política de l’Estat. La corona. 
5.  El  poder  legislatiu.  Les  Corts  Generals:  composició,  elecció,  dissolució  i 
atribucions. 
6. El poder executiu. El Govern en el sistema constitucional espanyol. La Llei del 
Govern. Funcions i composició. Relacions entre el Govern i l’Administració. Relacions 
entre el Govern i les Corts. 
7. El poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica del Poder 
Judicial.  L’organització  de  l’administració  de  justícia  a  Espanya.  Òrgans 
jurisdiccionals i les seves funcions. 
8. L’organització territorial de l’Estat: evolució històrica i situació actual. 
9. L’estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Les formes d’accés a l’autonomia 
a la Constitució espanyola de 1978. El procés estatutari: els estatuts d’autonomia. 
10. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: organització i competències. La Generalitat i 
el Parlament de Catalunya. 
11. El règim local: significat i evolució històrica. L’administració local en la Constitució 
espanyola de 1978. La Carta Europea de l’Autonomia Local. El principi d’autonomia 
local: significat, contingut i límits. 
12. El municipi: organització, territori i població. Competències municipals. 
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13. L’organització municipal. Òrgans necessaris: l’alcalde, tinents d’alcalde, el Ple i la 
Junta de Govern Local. Atribucions i delegacions. 
14. Altres entitats locals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. Entitats locals 
d’àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les 
àrees metropolitanes. 
15. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits. Motivació i forma. 
Actes administratius convencionals. 
16. Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via de recurs administratiu. Recurs 
contenciós administratiu. 
17. Els béns de les entitats locals. El domini públic. Els béns patrimonials de les 
entitats locals. 
18.   La   contractació   administrativa.  Classes   de   contractes.   La   selecció   del 
contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració. 
19. La potestat reglamentària de les entitats locals. Reglaments i ordenances. 
Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Bans. 
20. Les hisendes locals i els seus pressupostos. 

 
3. Temari general per al grup de classificació B 

 
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Estructura i contingut 
essencial. 
2. Els drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els principis rectors de la 
política social i econòmica en la Constitució espanyola. 
3. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. La protecció jurisdiccional dels 
drets de la persona. El recurs d’empara. 
4. L’organització política de l’Estat. La corona. 
5.  El  poder  legislatiu.  Les  Corts  Generals:  composició,  elecció,  dissolució  i 
atribucions. 
6. El poder executiu. El Govern en el sistema constitucional espanyol. La Llei del 
Govern. Funcions i composició. Relacions entre el Govern i l’Administració. Relacions 
entre el Govern i les Corts. 
7. El poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica del Poder 
Judicial.  L’organització  de  l’administració  de  justícia  a  Espanya.  Òrgans 
jurisdiccionals i les seves funcions. 
8. L’organització territorial de l’Estat: evolució històrica i situació actual. 
9. L’estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Les formes d’accés a l’autonomia 
a la Constitució espanyola de 1978. El procés estatutari: els estatuts d’autonomia. 
10. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: organització i competències. La Generalitat i 
el Parlament de Catalunya. 
11. El municipi: organització, territori i població. Competències municipals. 
12. L’organització municipal. Òrgans necessaris: l’alcalde, tinents d’alcalde, el Ple i la 
Junta de Govern Local. Atribucions i delegacions. 
13. Altres entitats locals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. Entitats locals 
d’àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les 
àrees metropolitanes. 
14. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits. Motivació i forma. 
L’acabament convencional de l’acte administratiu. 
15. Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via de recurs administratiu. Recurs 
contenciós administratiu. 
16. Les hisendes locals i els seus pressupostos. 

 
4. Temari general per al grup de classificació C (subgrup C1) 

 
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Estructura i contingut 
essencial. 
2. Els drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els principis rectors de la 
política social i econòmica en la Constitució espanyola. 
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3. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. La protecció jurisdiccional dels 
drets de la persona. El recurs d’empara. 
4. L’organització política de l’Estat. La corona. El poder legislatiu. El poder executiu. 
El poder judicial. 
5. L’organització territorial de l’Estat: evolució històrica i situació actual. 
6. L’estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Les formes d’accés a l’autonomia 
a la Constitució espanyola de 1978. El procés estatutari: els estatuts d’autonomia. 
7. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: organització i competències. La Generalitat i 
el Parlament de Catalunya. 
8. El municipi: organització, territori i població. Competències municipals. 
9. L’organització municipal. Òrgans necessaris: l’alcalde, tinents d’alcalde, el Ple i la 
Junta de Govern Local. Atribucions i delegacions. 
10. Altres entitats locals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. Entitats locals 
d’àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les 
àrees metropolitanes. 
11. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits. Motivació i forma. 
L’acabament convencional de l’acte administratiu. 
12. Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via de recurs administratiu. Recurs 
contenciós administratiu. 

 
5. Temari general per al grup de classificació C (subgrup C2) 

 
1.  La  Constitució  espanyola  de  1978.  Principis  generals.  Estructura  i  contingut 
essencial. 
2. Els drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els principis rectors de la 
política social i econòmica en la Constitució espanyola. 
3. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. El recurs d’empara. 
4. L’organització política de l’Estat. La corona. El poder legislatiu. El poder executiu. 
El poder judicial. 
5. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: organització i competències. La Generalitat i 
el Parlament de Catalunya. 
6. El municipi: organització, territori i població. Competències municipals. 
7. L’organització municipal. Òrgans necessaris: l’alcalde, tinents d’alcalde, el Ple i la 
Junta de Govern Local. Atribucions i delegacions. 
8. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits. Motivació i forma. 
Actes administratius convencionals. 

 
6. Temari general per a Agrupacions Professionals 

 
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. 
2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: contingut i principis rectors. 
3. El municipi: competències municipals. 
4. Òrgans necessaris de l’organització municipal: l’alcalde, tinents d’alcalde, el Ple i la 
Junta de Govern Local. Atribucions i delegacions. 

 
 

ANNEX  III.  PROVES  FÍSIQUES  EN  CONVOCATÒRIES  D’AGENTS  DE  LA 
POLICIA LOCAL 

 
1. Course navette 
Consisteix a recórrer un trajecte d’anada i tornada de 20 metres, durant el màxim 
temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica. 

 
2. Llançament de pilota medicinal 
L’aspirant es col·locarà  darrera una línia, dempeus amb les cames separades, i 
haurà de llençar una pilota medicinal de 2 kg tan lluny com pugui. La pilota haurà de 
sortir des de la part del clatell, i es podran o no flexionar les cames, però sense 
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aixecar els talons ni les puntes dels peus. Es podran efectuar 2 intents i puntuarà 
aquell on s’hagi obtingut la distància més gran. 

 
3. Abdominals en 1 minut 
L’aspirant es situarà estirat cara amunt al terra, amb les cames flexionades i 
subjectades, i amb els dits de les mans creuats al clatell haurà d’elevar 
successivament el tronc tantes vegades com pugui durant 1 minut, que connectarà 
amb la superfície de la base fins a tocar amb els colzes els genolls, per tornar a la 
posició inicial, és a dir, tornarà a tocar la base amb l’esquena. Només es podrà fer un 
intent, resultant invalidades aquelles abdominals en les que l’aspirant no toqui amb 
l’esquena el terra o amb els colzes els genolls. 

 
4. Salt vertical 
L’aspirant es posarà dret al costat d’una paret i efectuarà un estirament amb el braç 
marcant el punt on arriba. A partir d’aquest punt, amb un guix o element semblant a 
la mà, efectuarà un salt, flexionant les cames per agafar impuls, fina a un segon punt, 
marcant aquest amb el guix sobre la mateixa paret. El resultat en centímetres de la 
prova serà la resta entre el punt inferior i el superior. Es podrà fer la prova 
indistintament amb el braç dret o esquerre. Es podran efectuar dos intents i puntuarà 
aquell on s’hagi obtingut la puntuació més alta. 

 
5. Cursa de velocitat de 50 metres 
L’aspirant es col·locarà a la pista en el lloc assenyalat i podrà efectuar la sortida 
dempeus o ajupit. Només es podrà efectuar un intent, resultant invalidada la prova 
amb dues sortides nul·les o sortir del carrer assignat. 

 
Barem d’aptitud física 
(H=homes D=dones) 
 Course 

navette 
 
Llançament 

 
Abdominals 

 
Salt vertical 

 
Velocitat 

Punts H D H D H D H D H D 
10 13 10 12 8 65 55 50 44 <6”7 <7”6 
9 12 9 11 7 60 50 48 42 <6”9 <8” 
8 11 8 10,5 6,5 55 45 46 40 <7”1 <8”4 
7 10 7 10 6 50 40 44 37 <7”4 <9” 
6 9 7,5 9 5,8 45 35 42 35 <7”8 <9”2 
5 8,5 6 8 5,5 40 30 40 30 <8”4 <9”5 
4 8 5,5 7,5 5 35 25 38 28 <8”8 <9”7 
3 7,5 5 7 4,5 30 20 36 24 <9”1 <9”8 
2 7 4,5 6,5 4 25 15 34 20 <9”3 <9”9 
1 6,5 4 6 3,5 20 10 32 18 <9”6 <10” 

 
ANNEX IV. EXCLUSIONS MÈDIQUES EN CONVOCATÒRIES D’AGENTS DE LA 
POLICIA LOCAL 

 
La persona aspirant no ha de patir cap malaltia orgànica, cap seqüela d’accident ni 
cap altra deficiència o anomalia física o psíquica que pugui constituir una dificultat en 
la pràctica professional. Les causes d’exclusió mèdica són les següents: 

 
I. TALLA MÍNIMA 

Dones: 1,65 m. 
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Homes: 1,70 m 

 
II.      EXLCUSIONS DEFINITIVES DE CARÀCTER GENERAL 

 
Defectes físics congènits o adquirits de qualsevol tipus i localització que minvin o 
dificultin la funció policial, encara que sigui parcialment. 

 
Malalties agudes cròniques de qualsevol aparell o sistema amb possible repercussió 
sobre l’exercici de la funció policial. 

III. EXCLUSIONS DEFINITIVES DE CARÀCTER ESPECÍFIC 

I. Antropometria 
1.1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a 
les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa 
a les dones. 
1.2  La  capacitat vital, obtinguda amb  l’espiròmetre, inferior als  3,5  litres  en  els 
homes, i als 3 litres en les dones. 
1.3. Obesitat: valorada per la relació pes/alçada, segons els intervals següents: 

 
 Pes Dones Pes Homes 

Talla Miním Màxim Miním Màxim 
165 53,5 73,0   
166 54,0 73,5   
167 55,0 74,5   
168 55,5 75,0   
169 56,5 76,0   
170 57,0 76,5 59,0 80,0 
171 57,5 77,5 59,5 80,5 
172 58,5 78,0 60,5 81,5 
173 59,0 79,0 61,0 82,0 
174 60,0 80,0 62,0 83,0 
175 60,5 81,0 63,0 84,0 
176 61,5 82,0 63,5 85,0 
177 62,0 82,5 64,0 86,0 
178 62,5 83,5 64,5 86,5 
179 63,5 84,5 65,5 87,0 
180 64,0 85,5 66,0 88,0 
181 64,5 86,5 66,5 89,5 
182 65,5 87,5 67,5 90,5 
183   68,0 91,0 
184   68,5 91,5 
185   69,0 92,0 
186   69,5 93,0 
187   70,0 93,5 
188   71,0 94,0 
189   72,0 94,5 
190   72,5 95,0 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

62 

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

 

 

 
191   73,5 96,0 
192   74,5 97,0 

 
2. Alteracions de l’aparell circulatori. 
2.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 
independentment de la causa. 
2.2 Malformacions de cor o de grans vasos. 
2.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
2.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
2.5 Insuficiència coronària. 
2.6 Pericarditis activa o residual. 
2.7 Insuficiència arterial perifèrica. 
2.8 Insuficiència venosa perifèrica. 
2.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
2.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 

 
3. Alteracions de l’aparell respiratori. 
3.1  Malalties  respiratòries amb  repercussió permanent o  ocasional en  la  funció 
respiratòria. 
3.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 
pulmó, pleures o tòrax. 

 
4. Alteracions de l’aparell genitourinari. 
4.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
4.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 
4.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
4.4 Litiasi del tracte urinari crònica. 
4.5 Prolapse genital femení. Endometriosi. 

 
5. Alteracions de l’aparell digestiu. 
5.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 
5.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
5.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
5.4 Úlcera gastroduodenal. 
5.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
5.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
5.7 Pancreopaties cròniques o recidivants. 

 
6. Alteracions del sistema hematopàtic: 
6.1 Hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial. 

 
7. Alteracions de l’aparell locomotor. 
7.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment 
de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el 
tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 
7.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 

 
8. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós. 
8.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti 
un adequat comportament social i laboral. 
8.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic 
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
8.3  Trastorns  mentals  i  del  comportament causats  per  consum  de  substàncies 
psicotròpiques. 
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8.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció 
de metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
8.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
8.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
8.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
8.8 Tremolor. Tics o espasmes. 
8.9 Trastorns de la son. 
8.10 Alcoholisme. 

 
9. Alteracions de les glàndules endocrines: 
9.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
9.2 Diabetis mellitus. 

 
10. Infeccions: 
10.1 Qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària). 

 
11. Alteracions dels òrgans dels sentits. 
11.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o 
del funcionalisme neuromotor. 
11.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
11.3 Queratotomia radial. 
11.4 Despreniment de retina. 
11.5 Estrabisme manifest i no corregit. 
11.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
11.7 Discromatòpsies. 
11.8 Glaucoma. 
11.9  Qualsevol altre  procés patològic que,  segons  el  parer  dels  facultatius que 
realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
11.10 Agudesa auditiva que suposi pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 
Hz a 45 dB. 
11.11  Malformacions  o  lesions  de  l’oïda  interna,  mitjana  o  externa,  que  en 
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
11.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
11.13 Trastorns en la parla. Quequesa. 

 
12. Alteracions de la pell, fàneres i glàndules exocrines. 
12.1  Malformacions, tumoracions  i  lesions  de  la  pell  i  les  fàneres  que  puguin 
comprometre la funció policial. 
12.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la 
funció policial o facilitar la identificació. 
12.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 
policial. 
12.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
12.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
12.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 
l’exercici de la funció policial. 

 
13. Analítica: 

 
Hemopaties  i  malalties     infecto  contagioses  i  malalties  immunològiques 
sistemàtiques. Diabetis. Consum de substàncies il·legals o de psicofàrmacs no 
prescrits. 
En general, qualsevol alteració compatible amb patologia de base. 
La comprovació i valoració de les diferents exploracions a què fa referència aquest 
quadre es farà única i exclusivament al centre mèdic designat pel tribunal qualificador 
i els seus resultats sempre han de referir-se al moment de l’exploració. 
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14. Altres. 
14.1 Processos neoplàsics. 
14.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 
14.3 Malalties autoimmunes. 
14.4 Diàtesi al·lèrgica. 
14.5.  Qualsevol  afecció,  lesió  o  disfunció  que  segons  el  criteri  facultatiu  pugui 
comprometre la funció policial. 

 
IV.    EXCLUSIONS CIRCUMSTANCIALS 

 
Malalties o lesions agudes de solució mèdica o quirúrgica actives en el moment del 
reconeixement, que potencialment puguin produir seqüeles que dificultin, limitin o 
impedeixin el desenvolupament de les funcions exigides per al lloc sol·licitat. En 
aquest cas, el tribunal qualificador, amb l’assessorament convenient, podrà fixar un 
nou termini per comprovar l’estat de la persona aspirant. Finalitzat aquest termini, 
l’assessoria mèdica valorarà si persisteix la situació, si resten seqüeles o si han 
desaparegut els motius d’exclusió circumstancial. 

 
ANNEX V. TAULES DE MÈRITS 

 
Taula 1  

 
Concepte 
A. Serveis prestats. Puntuació màxima: 1 Punt. 

 
Per acreditar temps de serveis prestats a l’administració pública, com a funcionari, 
segons el barem següent: 
A.1. En l’administració de l’Estat o autonòmica, 0,03 punts / mes. 
A.2. En l’administració local, 0,05 punts / mes. 

 
B. Experiència professional. Puntuació màxima: 2 Punts. 

 
Per acreditar experiència professional desenvolupant tasques corresponents a 
l’escala i/o subescala de la plaça convocada o anàlogues o similars en règim de 
personal laboral al servei d’una administració pública o en el sector públic o privat 
segons el barem següent: 
B.1. Experiència professional en l’administració pública o sector públic, 0,05 punts / 
mes 
B.2. Experiència professional en el sector privat, 0,03 punts / mes. 

C. Formació professional. Puntuació màxima: 2 Punts. 

Per acreditar formació específica en matèries relacionades amb les funcions pròpies 
de la plaça convocada mitjançant l’assistència i/o aprofitament a cursos, seminaris, 
jornades,... segons el barem següent: 
C.1. Per cada activitat formativa de durada igual o inferior a 25 hores, 0,10 punts. 
C.2. Per cada activitat formativa de més de 25 hores i fins a 50 hores, 0,20 punts. 
C.3. Per cada activitat formativa de més de 50 hores i fins a 100 hores, 0,40 punts. 
C.4. Per cada activitat formativa de més de 100 hores, 0,60 punts. 
Si no s’acredita documentalment la durada en hores, es considerarà de durada 
inferior a 25 hores. 

 
D. Coneixement de la llengua catalana. Puntuació màxima: 0,10 Punts. 

 
Per acreditar un nivell de coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit a la 
respectiva convocatòria, s’atorgarà la puntuació especificada de 0,10 punts. 
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E. Altres mèrits. Puntuació màxima: 0,90 Punts. 
 

Per altres mèrits que no tinguin cabuda en els apartats anteriors i que, a criteri del 
tribunal, siguin rellevants per a la plaça objecte de selecció i/o que puguin suposar un 
major aprofitament de les capacitats i aptituds de l’aspirant en relació amb la plaça, 
fins a un màxim de 0,90 punts. 

 
Taula 2  (Per a les convocatòries de places de la Policia Local).  

 
Concepte 

 
A. Antiguitat. Puntuació màxima: 2 Punts. 

 
Per temps de serveis prestats en cossos de policies locals, o en el cos dels mossos 
d’esquadra o en qualsevol altre dels cossos o forces de seguretat de l’estat, de la 
següent manera: 
- Per cada any complert, 0,25 punts. 
La puntuació de les fraccions de temps de treball inferiors a l’any es prorratejaran per 
mesos sencers. 

 
B. Titulacions acadèmiques. Puntuació màxima: 0,90 Punts. 

 
Per titulació acadèmica rellevant per al lloc de treball de treball de la categoria 
corresponent, d’acord amb els coneixements requerits, competència i funcions 
pròpies de les categories objecte de convocatòria, a criteri del tribunal. 

 
C. Formació professional. Puntuació màxima: 1 Punt. 

 
Per cursos, jornades, seminaris, publicacions, activitat docent desenvolupada,.... que 
versen sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de les categories 
objecte de convocatòria, sense que puguin comptabilitzar-se el cursos de formació 
bàsica de la categoria policial corresponent, d’acord amb la seva durada i el següent 
barem: 
C.1. De durada inferior a 25 hores: per cadascun/a, 0,10 punts. 
C.2. De durada de 26 a 50 hores: per cadascun/a, 0,20 punts. 
C.3. De durada de 51 a 100 hores: per cadascun/a, 0,40 punts. 
C.4. De durada superior a 100 hores: per cadascun/a, 0,60 punts. 
Si no s’acredita documentalment la durada en hores, es considerarà de durada 
inferior a 25 hores. 

 
D. Coneixement de la llengua catalana. Puntuació màxima: 0,10 Punts. 

 
Es valoraran els certificats superiors de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura, o altres equivalents, que acrediten un nivell superior a 
l’exigit per a l’ingrés en la corresponent categoria objecte de la convocatòria, amb la 
puntuació especificada de 0,10 punts. 

 
E. Recompenses i distincions. Puntuació màxima: 1 Punts. 

 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local, del 
cos de mossos d’esquadra o de la resta de forces i cossos de seguretat de l’estat, 
quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria corresponent, fins a 
un màxim d’1 punt. 
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SEGON.- Els processos de selecció del personal que s’hagin convocat amb anterioritat 
a l’entrada en vigor de les Bases generals que, mitjançant el present acord s’aproven, 
continuaran regint-se, fins a la finalització del procés selectiu, per les Bases  de les 
convocatòria respectives, aprovades en el seu dia. 

 
TERCER.- Publicar íntegrament  aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 

 
Pren la paraula la senyora Marisol Pacheco Martos, regidora delegada de Règim 
Intern, la qual explica que aquest document és un marc on s’estableixen els requisits 
mínims i els temaris mínims per poder participar en un procés selectiu de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. Les especificitats de cada plaça s’hauran d’aprovar a part, però s’ha 
decidit unificar el temari general i els mèrits per ser més equitatiu i just. 

 
10.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DE CANET DE MAR. 

 
Atès que el 28 de desembre de 2009, al DOGC núm. 5534, pàgina 96594, es va 
publicar el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials. 

 
Atès que el títol II d’aquest Decret llei, dedicat a la planificació i l’ordenació de l’ús 
comercial, defineix el concepte de trama urbana consolidada (TUC) i estableix els 
criteris i procediments per a la seva delimitació. 

 
Atès que l’article 8 del Decret llei estableix l’obligació dels municipis amb una població 
de més de 5.000 habitants i de les capitals de comarca de delimitar gràficament el 
perímetre corresponent a les trames urbanes consolidades i defineix els procediments 
que cal seguir per efectuar aquesta delimitació. 

 
Atès que la Disposició Transitòria Primera del Decret llei estableix que en el termini 
màxim de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, els 
municipis de més de 5.000 habitants i els capitals de comarca han de disposar de la 
representació gràfica de les seves trames urbanes consolidades i que mentrestant no 
s’hagi delimitat i grafiat la TUC, es considera que aquesta ve delimitada per la zona 
constituïda pels assentaments de naturalesa complexa que configuren el casc històric i 
els seus eixamples. 

 
Vist el document “Delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de Canet de Mar” 
elaborat pels serveis tècnics municipals. 

 
Vist l’informe jurídic de la tècnica d’administració general, de data 12 de maig de 2010, 
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’aprovació inicial de la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Canet 
de Mar: 

 
INFORMA 
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Primer.- De l’anàlisi de la memòria i documentació tècnica redactada pels serveis 
tècnics municipals, es desprèn que es tracta de la delimitació gràfica del perímetre 
corresponent a la trama urbana consolidada (TUC) de Canet de Mar, d’acord amb el 
que estableix el primer apartat de la Disposició Transitòria Primera del Decret llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, la qual es 
transcriu a continuació: 

 
1. En el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca han de 
disposar de la representació gràfica de les seves trames urbanes consolidades (TUC) 
d’acord amb el que estableix aquest Decret llei. (...) 

 
Atès que el Decret llei 1/2009 entrà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), això és, en data 28.12.2009, el termini 
de sis mesos a què es refereix l’article esmentat expira el proper 29.06.2010. 

 
Mentrestant no s’aprova la TUC, el règim aplicable és el que preveu l’apartat 3r de la 
mateixa Disposició Transitòria: 

 
3. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, per als ajuntaments que no tinguin 
delimitada la seva trama urbana consolidada (TUC) i fins que no l’hagin grafiat, es 
considera que aquesta ve delimitada per la zona constituïda pels assentaments de 
naturalesa complexa que configuren el casc històric i els seus eixamples. 

 
Segon.- Pel que fa el procediment a seguir, d’acord amb l’article 8.2 del Decret llei 
1/2009,  l’aprovació  inicial  i  l’aprovació  provisional  de  la  delimitació  de  la  TUC 
correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar i, més en concret, al Ple. Aquest acord 
requereix el quòrum de la majoria simple, conforme a l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 

 
Tercer.- Una vegada aprovat inicialment, l’instrument es sotmet a informació pública 
durant el termini d’un mes (art. 8.2.a), mitjançant edictes que es publicaran en el BOP i 
en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, 
conforme determinen l’article 83.4 TRLUC i 23.1.a) del seu reglament aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLUC). A més, d’acord amb l’apartat 2 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.- Cas de no presentar-se al·legacions en el termini d’informació pública podrà 
entendre’s  automàticament elevada a provisional, circumstància que s’acreditarà amb 
la corresponent certificació del secretari de la Corporació. 

 
Cinquè.- Aprovat l’instrument per l’Ajuntament, aquest trametrà l’acord del Ple a la 
Direcció General d’Urbanisme, a qui correspon l’aprovació definitiva (art. 8.2.c del 
Decret llei 1/2009). 

 
L’apartat a) del mateix article 8.2 defineix quina és la documentació que cal trametre 
juntament amb l’acord del Ple: 

 
Memòria justificativa de la proposta. 
Plànols a escala dels àmbits a incloure a la trama urbana consolidada. 
Expedient administratiu de la tramitació de la proposta. 

 
Sisè.- La Direcció General d’Urbanisme ha de formular una sol·licitud d’informe a la 
direcció general competent en matèria de comerç adjuntant la documentació 
necessària per poder resoldre la sol·licitud. Aquest informe és preceptiu i té caràcter 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

68 

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

 

 

 
vinculant en cas de ser desfavorable i ha de ser emès en el termini màxim d’un mes. 
En cas que no s’emeti en el termini previst, es poden prosseguir les actuacions. 

 
Setè.- Segons disposa l’article 8.2.d) del Decret llei 1/2009, el termini per aprovar la 
delimitació és de dos mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud 
amb la documentació completa. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i 
notificat la resolució, la delimitació s’entén efectuada en els termes previstos a la 
proposta formulada per l’Ajuntament. 
Un  cop  aprovada  definitivament,  la  Direcció  General  d’Urbanisme  ha  de  donar 
publicitat a la delimitació de la TUC mitjançant la publicació al DOGC. Així mateix, se li 
donarà publicitat a través del portal de delimitació telemàtica del planejament 
urbanístic. 

 
En els termes precedents, i en els de la memòria justificativa elaborada pels serveis 
tècnics municipals, s’informa favorablement l’aprovació inicial de la delimitació de la 
Trama Urbana Consolidada (TUC) de Canet de Mar. 

 
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 setze vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar 
Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni 
Isarn  Flores,  Coia  Galceran  Artigas,  Francesc  Martín  Casares,  Marisol  Pacheco 
Martos, Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín 
Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i una 
abstenció del regidor Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de 
Canet de Mar efectuada pels serveis tècnics municipals. 

 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al BOP, als diaris El Periódico i Avui, 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 de la secretària de la corporació. 

 
TERCER.- 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 l’objectiu d’aquest punt és delimitar la trama 
urbana per ordenar allà on poden posar-se equipaments comercials. La Generalitat, 
mitjançant un Decret, vol planificar i ordenar l’ús comercial. En aquest Decret defineix 
què és la trama urbana consolidada i estableix els criteris i els procediments per 
delimitar-la. Des de l’Ajuntament es delimita aquesta trama, doncs, d’acord amb els 
criteris establerts i això vol dir que, aproximadament, entre la ronda Sant Elm, passant 
per l’avinguda del Maresme, el Molí i seguint tota la ronda és la trama urbana 
consolidada, amb l’excepció del càmping Victòria i el Globo Rojo. L’objectiu és que els 
establiments comercials se situïn dins les poblacions i no als extrarradis on, per 
exemple, hi ha el supermercat Maxidia. Es vol potenciar el model mediterrani de ciutat 
i que la gent pugui anar a comprar al centre del poble. D’aquesta manera, es dóna vida 
a la població. 
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Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que s’abstindrà en aquest punt perquè entén que l’espai marcat com a 
trama consolidada a efectes de comerç no és el que Canet necessita. Evidentment, 
diran que és el que hi ha legalment, però Canet necessita expansió sobretot comercial, 
als extraradis, ja que l’extensió en metres quadrats que necessiten aquests centres no 
es pot trobar dins del poble. S’ha de potenciar el comerç tant a dins com al costat. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, regidor del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que, en part, està d’acord amb el senyor Serra, però també s’ha de pensar 
que a Canet, dins d’aquesta trama urbana consolidada, hi ha un parell de zones que 
s’han d’urbanitzar, com per exemple la zona de la fàbrica Pulligan on els agradaria que 
s’hi pogués desenvolupar una nova plaça de mercat i alhora tenir-hi una locomotora 
comercial important. 

 
11.- DICTAMEN DE LA TINÈNCIA D’ALCALDIA DE COMUNICACIÓ, CULTURA I 
URBANISME  SOBRE RESOLUCIÓ  D’AL·LEGACIONS  I  APROVACIÓ 
PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA “CLUB DE 
VELA” DE CANET DE MAR. 

 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de setembre de 
2008,  en  virtut  del  qual  es  va  aprovar  inicialment  el  Pla  especial  d’ordenació 
urbanística “Club de vela de Canet de Mar” i l’”Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada referent al pla especial Club de Vela Canet de Mar” presentats pel Sr. 
Vincenzo Pigalotta, en nom i representació de la mercantil CONSTRUCTORA 
ALEMANA, SP, SL, i redactats per l’arquitecte Sr. Juan Roca Ribera. 

 
Atès   que   durant   el   tràmit   d’informació   pública   ha   estat   presentat   un   escrit 
d’al·legacions per part del Sr. Josep Casas Donadeu, en nom i representació del Club 
de Vela Canet de Mar (CVCM), en data 4 de desembre de 2008, segons consta a la 
certificació emesa per la secretària de la corporació, de data 14 de maig de 2010. 

 
Vist l’informe de la Tècnica d’Administració General, de data 17 de maig de 2010, que 
consta a l’expedient administratiu i que es reprodueix 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 d’aprovació provisional del Pla especial d’ordenació urbanística “Club de vela 
de Canet de Mar” i de l’”Estudi d’avaluació de la mobilitat generada referent al pla 
especial Club de Vela Canet de Mar”, presentats pel Sr. Vincenzo Pigalotta, en nom i 
representació de la mercantil CONSTRUCTORA ALEMANA, SP, SL, i redactats per 
l’arquitecte Sr. Juan Roca Ribera: 

 
INFORMA: 

 
PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de setembre de 2008, 
va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pla especial d’ordenació urbanística “Club de 
vela de Canet de Mar” i de l’”Estudi d’avaluació de la mobilitat generada referent al pla 
especial Club de Vela Canet de Mar” . 

 
SEGON.- Quant a la suspensió de tramitacions i de llicències operada en virtut de 
l’acord d’aprovació inicial del present pla especial, no s’ha exhaurit encara el termini 
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regulat a l’article 72 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC). 

 
TERCER.-  Pel  que  fa  la  tramitació,  em  remeto  a  l’informe  emès  en  ocasió  de 
l’aprovació inicial del pla, del qual es reprodueix tot seguit la part refent a l’aprovació 
provisional: 

 
DESÈ.-  L’òrgan  competent  per   a   l’aprovació  provisional  és   el   ple   de 
l’ajuntament,  en  els  termes  dels  articles  22.2.c)  LBRL,  essent  suficient  el 
quòrum de la majoria simple. (...) 

 
ONZÈ.- L’acord d’aprovació definitiva caldrà que sigui adoptat, posteriorment, 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, conforme determina 
l’article  78.b)  TRLUC. Una  vegada aprovat definitivament, 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. 

 
QUART.- Amb posterioritat a l’aprovació inicial del pla especial s’ha continuat amb la 
tramitació contemplada a l’article 83 TRLUC, sotmetent el projecte a informació pública 
pel termini d’un mes, publicant-la al BOP núm. 238, en data 3.10.08, al diari EL 
PERIÓDICO, en data 2.10.08, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. 

 
Així mateix, l’expedient s’ha remès als organismes següents, afectats per raó de la 
seva competència sectorial, per tal que poguessin emetre el seu informe en el termini 
d’un mes: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Direcció General de 
Ferrocarrils del Ministeri de Foment, Demarcarció de Carreteres de l’Estat a Catalunya i 
Servei de Costes de la Generalitat. 

 
D’aquests organismes, han emès informe favorable a l’aprovació del pla especial ADIF 
(registre d’entrada de data 24.11.08), la Direcció General de Ferrocarrils (registre 
d’entrada de data 20.01.09) i la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la 
Generalitat (registre d’entrada de data 23.03.10). 

 
Altrament, no ha emès informe la Demarcació de Carreteres de l’Estat per la qual cosa 
es pot prosseguir amb l’expedient, a tenor del que disposa l’article 83.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions publiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 

 
D’altra banda, ha emès informe desfavorable la Subdirecció General de Gestió 
Integrada del Domini Públic Marítimo-terrestre del Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí. Aquest informe ha estat emès en data 20.02.09 i ha estat registrat 
d’entrada en data 4.03.09. 

 
També s’ha concedit audiència a les persones propietàries dels terrenys que són 
compresos dins el pla especial, sense que cap d’elles s’hagi manifestat en contra de la 
modificació puntual. 

 
CINQUÈ.- Durant el tràmit d’informació pública ha estat presentat un escrit 
d’al·legacions per part del Sr. Josep Casas Donadeu, en nom i representació del Club 
de Vela Canet de Mar (CVCM), en data 04.12.08. 

 
A l’al·legació PRIMERA es fa esment que no s’ha tingut en compte al CVCM en el 
tràmit d’audiència als interessats. 

 
Val  a  dir  que  l’audiència s’ha  concedit, d’acord amb  el  que  disposa l’article 97.3 
TRLUC, a les persones propietàries dels terrenys que hi són compresos, atès que 
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aquest pla especial no ha estat formulat per la totalitat dels propietaris de la superfície 
afectada. L’entitat que formula l’al·legació no n’és propietària. 

 
D’altra banda, no es pot dir que s’hagi vulnerat el dret de defensa puix que l’aprovació 
inicial ha estat objecte de publicació i informació pública d’acord amb el procediment 
legal, segons s’ha dit en el punt QUART del present informe. 

 
A l’al·legació SEGONA s’exposa el conveni transaccional entre CONSTRUCTORA 
ALEMANA SP, SL i CVCM, protocolitzada davant el Notari de Canet de Mar, Sr. Miguel 
Roca Bermúdez de Castro, en data 1.12.2004, en virtut del qual la mercantil s’obligava 
a alienar a favor de CVCM la part del local ubicat al semi-sòtan, prèvia segregació de 
l’entitat número 1 de l’edifici, a fi que constituís finca independent. La finca s’havia de 
transmetre en el termini de dotze mesos comptadors des de la seva adquisició per part 
de CONSTRUCTORA ALEMANA SP, SL. 

 
La inscripció de la finca esmentada a nom de la mercantil es va produir en data 
28.12.2004. 

 
CVCM al·lega que, per a la completa transmissió i inscripció d’aquesta finca a nom 
d’aquesta entitat, és necessària l’obtenció de la corresponent llicència de segregació. 

 
Efectivament, cal una llicència de segregació, la qual no pot fer-se efectiva si no és 
amb l’aprovació d’un pla especial, d’acord amb el que disposen les vigents NNSS, puix 
que la finca té la qualificació d’equipaments esportius de caràcter privat (clau B*3), els 
qual venen regulats pels següents paràmetres: 

 
- La finca és inedificable per les afeccions derivades de la carretera N-II, el 

ferrocarril i Costes, per tant, només es podent materialitzar els equipaments 
esportius en superfície (piscines esportives, mini golf, etc.). 

- Les condicions d’ordenació als sòls destinats a equipaments o dotacions es 
fixaran mitjançant un Pla Especial. 

 
Segons la part que presenta l’al·legació, el que garanteix realment que es mantingui 
l’ús d’equipament esportiu de la superfície assignada en el pla especial al CVCM és el 
compliment de l’acord transaccional formalitzat entre ambdues parts mitjançant la 
formalització de l’escriptura de compravenda que, d’altra banda, no pot tenir lloc sense 
la preceptiva llicència municipal de segregació. 

 
CVCM sol·licita que el pla especial no sigui objecte d’aprovació si no inclou el 
compromís d’inscripció del local a favor de l’entitat esportiva. 

 
Tanmateix, aquesta administració no pot fer més que aprovar el document presentat si 
compleix la normativa vigent i no pot condicionar-ne l’aprovació al compliment d’un 
pacte que queda circumscrit dins l’esfera del dret privat. 

 
D’altra banda, la tècnica que subscriu vol fer constar que, amb posterioritat a la 
presentació de l’al·legació, l’entitat esportiva CVCM ha manifestat verbalment el seu 
acord amb l’aprovació del pla especial, puix que el fet de disposar un local en propietat 
que pugui ser utilitzat com a seu social, garantiria la seva continuïtat en el municipi. 

 
Procedeix, doncs, la desestimació de l’al·legació presentada. 

 
En els termes procedimentals al·ludits, s’informa favorablement l’aprovació provisional 
del Pla especial d’ordenació urbanística “Club de vela de Canet de Mar” i de l’”Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada referent al pla especial Club de Vela Canet de 
Mar”. 
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Vist l’informe de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de 
Catalunya, en virtut del qual s’informa favorablement el document del pla especial, 
amb les següents prescripcions: 

 
Recollir en la documentació del pla especial o en el seu annex de l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, que el pas soterrat existent sota l’edifici, 
que connecta la trama urbana amb el DPMT, ha de ser d’ús públic, per complir 
amb l’art. 28 de la Llei de Costes i l’art. 52 del seu Reglament. 

 
L’ús públic d’aquest pas implica que l’accés independent, previst des de 
l’exterior de l’edifici ha de ser adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
Atès que en aquest informe es recorda que una vegada incorporades aquestes 
prescripcions, s’enviarà un exemplar degudament diligenciat de la nova documentació 
a aquesta Direcció General per a la seva validació, abans de l’aprovació definitiva. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de Comunicació, Cultura i Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat dels disset regidors presents dels disset de nombre de dret 
que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada per part del Sr. Josep Casas Donadeu, 
en nom i representació del Club de Vela Canet de Mar (CVCM), en data 04.12.08, 
contra acord plenari d’aprovació inicial i aprovar provisionalment el Pla especial 
d’ordenació urbanística “Club de vela de Canet de Mar” i l’”Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada referent al pla especial Club de Vela Canet de Mar”, presentats pel 
Sr. Vincenzo Pigalotta, en nom i representació de la mercantil CONSTRUCTORA 
ALEMANA, SP, SL. 

 
SEGON.- Remetre un exemplar degudament diligenciat que incorpori les prescripcions 
de  la  Direcció  General de Ports,  Aeroports i  Costes de la Generalitat  a aquesta 
Direcció General per a la seva validació, abans de l’aprovació definitiva. 

 
TERCER.- 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 aquest Pla especial té tres objectius, evitar la 
degradació de l’edifici, millorar l’accessibilitat i també la mobilitat. Amb aquest pla 
especial s’assegura un pas subterrani públic i accessible en aquesta zona i, per últim, 
assegurar la continuïtat del Club Vela  mitjançant la segregació de la superfície, que és 
una condició que ja marca el pla especial. Feia tant temps que ja no recordava quan 
havien fet l’aprovació inicial d’aquest punt, que fou al setembre del 2008. S’ha retardat 
tant perquè es van rebre els informes favorables d’Adif el novembre del 2008 i de 
ferrocarrils al gener del 2009, però l’informe de la Direcció General de Ports i Aeroports 
de la Generalitat no es va emetre fins al 23 de març de 2010. Tanmateix, hi ha un 
informe desfavorable de la Subddirecció General de Costes del Ministeri, però en el 
moment en què les competències en aquesta matèria es van traspassar a la 
Generalitat, aquest informe ja no ha calgut tenir-lo en compte. Pel que fa a l’al·legació 
del senyor Casas, en nom del Club Vela de Canet de Mar, explica que va retirar 
l’al·legació  perquè  es  va  arribar  a  un  acord.  La  tècnica  municipal  d’administració 
general subscriu al seu informe que, amb posterioritat a la presentació de l’al·legació, 
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l’entitat esportiva va manifestar verbalment el seu acord amb l’aprovació del pla 
especial, ja que el fet de disposar d’un local amb propietat que pugui ser utilitzat com a 
seu social garanteix la continuïtat del club al municipi. Per aquest motiu, es desestima 
l’al·legació, perquè hi ha un acord entre les parts. 

 
12.- NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPAL DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 
A LA FUNDACIÓ PRIVADA ELS GARROFERS 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2007, va 
acordar designar la regidora Núria Roqué Toro com a membre del patronat de la 
fundació privada Els Garrofers, en qualitat de patrona municipal. 

 
Atès que en data 28 de febrer de 2009, la senyora Núria Roqué Toro va presentar la 
seva renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Canet de Mar, de la qual cosa 
se’n va donar per assabentat el Ple municipal en sessió ordinària de data 26 de març 
de 2009. 

 
Atès que, a conseqüència d’aquesta renúncia, la senyora Núria Roqué Toro també va 
cessar de totes les representacions que ostentava en les associacions i les fundacions 
de què formava part per raó del seu càrrec. 

 
Atès que en data 28 de maig de 2009, el senyor Àngel López Solà va prendre 
possessió del càrrec de regidor integrat al grup municipal de CiU, en substitució de la 
senyora Núria Roqué Toro. 

 
Vista la instància del senyor Àngel López Solà, registrada d’entrada en data 15 d’abril 
de 2010, amb el número 1795, mitjançant la qual sol·licita que se’l nomeni membre del 
patronat de la fundació privada Els Garrofers, representant el grup municipal de CiU, 
en substitució de la senyora Núria Roqué Toro. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
regidors presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Designar com a membre del patronat de la fundació privada Els Garrofers, 
en qualitat de patró municipal, com a representant del grup municipal de CiU, el 
regidor senyor Àngel López Solà, en substitució de la senyora Núria Roqué Toro. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord al regidor afectat, com també a la fundació privada 
Els Garrofers i al protectorat al qual es refereix l’article 34 de la Llei 50/2002, de 26 de 
desembre, de fundacions i l’article 16.6 de la Llei autonòmica 5/2001, de 2 de maig, de 
fundacions privades que exerceixen les funcions principalment a Catalunya, per a la 
seva inscripció. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta fundació compta amb 
uns patrons que sorgeixen de la presència municipal i de l’associació Terra i Cel. La 
presència municipal contempla tots els grups que conformen el Ple i amb l’aprovació 
d’aquest punt se substitueix la persona que representava el grup municipal de CiU, 
perquè ja no forma part d’aquest grup, i es nomena el senyor Àngel López. Aprofita per 
dir que l’edifici que s’estava construint ja està acabat i es preveu que pugui entrar en 
funcionament a partir del mes d’octubre d’una manera progressiva. Té una capacitat 
de 60 residents i 10 persones més en règim de dia. Espera que aquesta fundació es 
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converteixi en un equipament de referència a la comarca, no només per la seva 
arquitectura, sinó principalment per la seva finalitat social. 

 
13.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE RELATIU A L’OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE DE CANET DE MAR 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de març de 2010, va 
aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del municipi, el qual 
es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, RELATIU A L'OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE SITUADA A CANET DE MAR 

 

Barcelona...................................... 
 

REUNITS 
 

D’una banda, el senyor Francesc Baltasar i Albesa, conseller del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

I d’una altra, el senyor Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 
EXPOSEN 
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que 
la despleguen, el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 i el Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc general i normatiu relatiu a les oficines 
locals d’habitatge, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura 
territorial en la prestació dels serveis i ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la 
proximitat d’aquests serveis a la ciutadania. 

 
2. El desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Pla pel dret a 
l’habitatge 2009-2012 implica la necessària coordinació entre la Generalitat de Catalunya 
i les administracions locals, tot desplegant polítiques de proximitat amb la col·laboració i 
l’encàrrec de gestions que es duen a terme per mitjà de les oficines locals d’habitatge . 

 
3. El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica 
el seu capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer 
social, i estableix que el Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà subscriure 
convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb 
les administracions locals, com també amb institucions o entitats que tinguin 
desplegament territorial. 

 
4. Els articles 97,98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de 
les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels 
convenis de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, les 
contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat. 

 
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de col·laboració 
i d’encàrrec de gestions subscrits entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i les 
Administracions locals en relació a les oficines locals d’habitatge aconsella mantenir 
aquestes oficines en el territori i dotar-ne en aquells àmbits que cal impulsar els serveis 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

75 

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

 

 

 
en matèria d’habitatge i els programes d’ajuts que preveu el Decret 13/2010, de 2 de 
febrer del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 

 
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts 
del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, l’Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat 
l’interès en la formalització d’un conveni de col·laboració  per  al manteniment d’una 
oficina local d’habitatge d’àmbit territorial municipal. 

 
7. L'Ajuntament de Canet de Mar, disposa d'una oficina i del personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una 
persona responsable per coordinar les actuacions amb els serveis de la Generalitat 
competents en la matèria, de conformitat amb l'establert en l'article 98, apartat b, del 
Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 

 
8. L’Ajuntament de Canet de Mar disposa d’un Pla local d’habitatge, segons el que 
preveu l’article 14 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, o de la 
memòria social amb el contingut que preveu l’article 20 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. 

 
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regirà per la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de febrer 
del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 i per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord 
amb els següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre 
les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de 
l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal, situada al municipi de  Canet de Mar, amb 
la finalitat de facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a 
l’habitatge, en el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 

 

 
 
 

Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
L’Ajuntament de Canet de Mar, a través de l’Oficina Local d’Habitatge situada a la 
localitat de Canet de Mar, es compromet a: 

 
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i 
administratiu suficient que tingui la formació necessària per realitzar les funcions que se 
li encomanen. En concret s’obliga a: 

 
a) Disposar d’un local/espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina. 
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions 
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat. 
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a 
mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal adscrit i de la 
coordinació amb els serveis de la Generalitat competents en la matèria; d’un/a auxiliar 
administratiu/iva o administratiu/iva i d’un/a arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a- 
aparellador/a, que assumirà funcions tècniques d’elaboració i avaluació d’informes i 
d’inspeccions. 
d) En el cas d’oficines amb una població de més de 20.000 habitants s’ha de disposar de 
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personal a jornada completa i també, si s’escau, de personal a temps parcial. 
e) En el cas d’oficines d’àmbit territorial de menys de 20.000 habitants, s’hi podran 
destinar tècnics amb jornades reduïdes, compartint altres serveis. 

 
2. Realitzar les següents funcions: 
a) Funcions bàsiques 

 

La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge, incloses les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 

 
b) Funcions en matèria de Promoció de l’habitatge 

 

b.1) La gestió d’ajuts per a l’accés a habitatges amb qualsevol tipologia de protecció 
pública. 
b.2) La gestió de sol·licituds per a l’accés al Registre de sol·licitants d’habitatges amb 
protecció oficial. 
b.3) La gestió de tràmits relatius a les autoritzacions de venda i lloguer i a les revisions 
de préstecs en habitatges amb protecció oficial. 

 
 

c) Funcions en matèria de Rehabilitació d’habitatges 
 

c.1) La gestió i avaluació dels estudis tècnics previs a les obres de rehabilitació, per al 
coneixement de l’estat de conservació i manteniment. 
c.2) La gestió d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que 
inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment 
de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració i valoració dels informes tècnics, i les 
inspeccions tècniques. 

 
 

d) Funcions en matèria de condicions d’habitabilitat 
 

d.1) La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució, que 
inclourà les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat, de conformitat 
amb la planificació que sigui acordada amb la Direcció General competent, i el 
compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del 
procés reconegut. 
d.2) La tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat, que inclourà l’atorgament, per 
aquells ajuntaments que assumeixin la delegació de competències en matèria 
d’atorgament de la cèdula d’habitabilitat. 

 
3. Utilitzar les eines informàtiques que el Departament de Medi Ambient i Habitatge posa 
a disposició de les oficines. 

 
4. Presentar a la Secretaria d’Habitatge una memòria anual de les actuacions realitzades 
i una justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades. 

 
5. Elaborar, per part del/la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, un informe anual a 
l’inici de les actuacions on es determinaran els aspectes específics del funcionament de 
l’Oficina, en relació amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic i la 
relació del personal adscrit a l’Oficina, entre d’altres. També es concretarà la forma en 
què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits relacionats en el Pacte 
segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les activitats i el 
sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any. 

 
6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’Habitatge de l’àmbit territorial on 
s’ubica l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions 
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients. 

 
7. Comunicar a la Secretaria d’Habitatge les incidències, queixes o suggeriments dels 
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ciutadans que s’adrecin a l’Oficina, per tal de millorar la qualitat del servei. 

 
8. Participar en les sessions i jornades organitzades pels serveis competents en matèria 
d’Habitatge amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les 
tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina. 

 
9. Col·locar en un lloc ben visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir 
les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar 
clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin 
editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració 
amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 
10. Facilitar tota la informació que des del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
sigui requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 

 
Tercer. Obligacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
El  Departament  de  Medi  Ambient  i  Habitatge,  mitjançant  la  Secretaria  d’Habitatge 
s’obliga a: 

 
1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge informació actualitzada sobre les polítiques 
d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els 
programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes socials que es 
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, i sobre les normatives 
relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració. 

 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la 
col·laboració objecte d’aquest conveni. 

 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure 
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, 
pel que fa a les línies de col·laboració convingudes. 

 
4. Donar suport i formació als tècnics de l’Oficina amb la finalitat de desenvolupar les 
tasques d’elaboració d’informes tècnics, avaluació i inspecció que es deriven d’aquest 
conveni. 

 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina que posi de relleu 
les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar. 

 
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest 
conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. 

 
Quart. Finançament 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Secretaria d’Habitatge, 
tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis que presti l’Oficina 
d’Habitatge del municipi de Canet de Mar, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a 
continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida 
MA07/D/227008900/1210/0000. 

 
 

a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina 
 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament d’import de 30.000 € per 
exercici, per cobrir les despeses dels serveis bàsics i generals d’atenció ciutadana i 
d’assessorament sobre política d’habitatge establerts en el pacte segon, 2. a), d’acord 
amb l’estructura de personal acreditada i d’acord amb el nombre d’habitants als què 
l’Oficina Local d’Habitatge dóna servei. 
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Aquesta aportació inicial es pot actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al Consum, 
en el cas de pròrroga del conveni, i d’acord amb el que preveu l’Annex I. 

 
 

b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats 
 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament anual addicional a 
l’anterior que tindrà en compte el nombre d’expedients tramitats en relació amb les 
tasques que es deriven de les funcions específiques de caràcter opcional que l’Oficina 
Local d’Habitatge s’hagi compromès a dur a terme. Aquestes gestions es valoraran 
d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de serveis opcionals de l’Annex 
II. 
Els imports del catàleg de serveis s’actualitzaran anualment amb l’Índex de Preus al 
Consum, si es produeix la pròrroga prevista en el pacte Novè. 

 
 

c. Aportació màxima 
 

L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en els apartats 
anteriors no pot excedir dels imports màxims anuals fixats a la taula de l’Annex III, 
segons zones de població. 

 

Per a l’any 2010, d'acord amb l'estimació dels serveis que l'Ajuntament preveu que es 
podran realitzar durant aquest exercici s'estableix una aportació màxima de 30.000 € . 

 
 

Cinquè. Tramitació dels pagaments 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es 
realitzarà de la següent manera: 

 
 

a. Primer pagament 
 

El primer pagament, per l'import de 12.000 €, en concepte de serveis bàsics d’informació i  
atenció ciutadana, es farà un cop signat aquest conveni per a l’any 2010; i, en els 
primers mesos de cada exercici, si es produeix la pròrroga prevista en el pacte Novè. 

 
 

b. Pagament final 
 

El pagament final es farà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina, corresponent a 
l’exercici, mitjançant la presentació a la Secretaria d’Habitatge d’una certificació 
justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques 
d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels altres serveis 
relacionats al conveni que hagin estat gestionats per l’Oficina, i un cop contrastada la 
certificació per la Secretaria d’Habitatge amb les dades que aquesta disposi. 

 
 

La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel 
secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a 
les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost dels 
serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina durant l’any. 

 
 

Aquesta certificació, que ha de contenir la justificació de l’activitat de l’Oficina dels dotze 
mesos anteriors a la data d’expedició, es presentarà a la Secretaria d’Habitatge abans 
del 15 de novembre de cada any. 

 
 

c.  Els  pagaments de  les  aportacions econòmiques previstes en  aquest conveni es 
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tramitaran, en principi, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar. No obstant, es podran 
tramitar a favor de l’entitat gestora de l’Oficina Local d’Habitatge, en el cas que es 
sol·liciti expressament amb l’acord del Ple de l’Ajuntament . 

 
Sisè. Resolució per incompliment 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, 
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es 
produeixi, la seva resolució. 

 
Setè. Control i Seguiment conveni 
La Secretaria d’Habitatge vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis signats en el 
conveni. Les unitats i serveis competents per la matèria en els diferents àmbits territorials 
faran el seguiment i l’avaluació de l’execució del conveni. 

 
 

Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i 
justificats per l’Oficina, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de 
la pròrroga del conveni prevista en el pacte Novè. 

 
La gestió i costos de l’Oficina Local d’Habitatge han de ser justificats tal com es preveu al 
pacte cinquè b. Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre de 
serveis prestats i d’activitats realitzades, les potencialitats de continuïtat i de creixement 
de les actuacions i també els nivells de qualitat oferta a la ciutadania. 

 
Vuitè. Resolució de controvèrsies 
En cas  de controvèrsia, l’òrgan jurisdiccional competent és  el Tribunal Superior de 
Justícia, Sala del contenciós - administratiu. 

 
Novè. Vigència 

El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2010, i pot ser prorrogat, per 
mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, 
que ho haurà de realitzar amb un preavís de dos mesos del venciment del termini inicial. 

 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat, en el lloc i la 
data expressats en l’encapçalament. 

 
Annex I 

 
Taula d’aportacions inicials (*) per a les oficines locals d’habitatge, en funció de la 
població corresponent al territori dels ajuntaments dels quals depèn l’oficina. 

 
Pagament inicial 
(Pacte quart, a.) 

 

Oficina Municipal 

Entre 10.000 i 20.000 h 12.000 € 
Entre 20.000 i 50.000h 15.000 € 
Entre 50.000 i 80.000h 20.000 € 
Entre 80.000 i 100.000 h 35.000 € 
Amb més de 100.000 h 50.000 € 

 
(*) Les aportacions inicials fixades en aquest annex es poden modificar i actualitzar en 
funció de les quanties fixades en anualitats anteriors i dels costos de personal acreditats 
cada any. 

 
Annex II 

 
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge 
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CATÀLEG DE SERVEIS DE CARÀCTER OPCIONAL 

 

Serveis Import per expedient tramitat 
– Oficina Municipal 

Gestió de les Inscripcions en el Registre de 
sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial 

 

En revisió 

Tramitació d’ajuts per a l’accés a habitatges 
protegits 

 

32 € 

Gestió  d’autoritzacions  de  venda  i  lloguer 
d’habitatges protegits 

 

32 € 

Gestió de revisions de préstecs en habitatges 
protegits 

 

32 € 

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa 
la inspecció tècnica 

 

64 € 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts 
a  la  rehabilitació  que  inclou  els  informes 
tècnics previs a les obres de rehabilitació 
d’edificis d’ús residencial 

 
 

32 € 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts 
a  la  rehabilitació  que  inclou  els  informes 
tècnics previs a les obres de rehabilitació 
d’habitatges 

 
 

39 € 

Tramitació   de   cèdules   d’habitabilitat,   amb 
inspecció tècnica 

 

39 € 

Tramitació i  atorgament de  cèdules 
d’habitabilitat  de segona i posteriors 
ocupacions, per delegació de la competència 

 
43 € 

 
Annex III 

 
Taula d’aportacions màximes (*) per a les oficines locals d’habitatge, en funció de la 
població corresponent al territori dels ajuntaments dels quals depèn l’Oficina. 

 
Aportació màxima 

(Pacte quart, c.) 
Oficina 

Municipal 
Entre 10.000 i 20.000 h 30.000 € 
Entre 20.000 i 50.000h 45.000 € 
Entre 50.000 i 80.000h 65.000 € 
Entre 80.000 i 100.000 h 80.000 € 
Amb més de 100.000 h 100.000 € 

 
(*) Les aportacions màximes fixades en aquest annex es poden modificar i actualitzar en 
funció del rendiment justificat cada any. 

 
Per a oficines locals de nova implantació, s'estableixen els següents imports pel que fa a 
les aportacions màximes corresponents al primer any. 

 
Aportació màxima 

primer any 
 

Oficina Municipal 

Entre 10.000 i 20.000 h 20.000 € 
Entre 20.000 i 50.000h 22.000 € 
Entre 50.000 i 80.000h 25.000 € 
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Entre 80.000 i 100.000 h 40.000 € 
Amb més de 100.000 h 55.000 € 

 
Atès que, segons consta a la minuta de conveni que ha enviat el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge per a la seva signatura, per Resolució del conseller de Medi 
Ambient i Habitatge de data 7 d’abril de 2010, la persona autoritzada a signar-lo per 
part del Departament és la senyora Carme Trilla i Bellart, secretària d’Habitatge 

 
Atès que aquesta no és la persona que consta en la minuta de conveni que va aprovar 
el Ple de l’Ajuntament, per ser, aquesta aprovació, anterior a la resolució del conseller 
de Medi Ambient i Habitatge, la qual cosa obliga a fer una rectificació del conveni. 

 
Atès que la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, tal i com indica en els annexos al conveni transcrits en 
aquest acord, ha modificat les diferents aportacions fixades per a l’Oficina Local 
d’Habitatge en els pactes quart a i c i cinquè a de la manera següent: 

 
Quart. Finançament 

 
[...] 

 
a.   Pagament fix inicial per serveis bàsics de l’Oficina 

 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament d’import de 12.168 € 
per exercici, per cobrir les despeses dels serveis bàsics i generals d’atenció ciutadana i 
d’assessorament sobre política d’habitatge establerts en el pacte segon, 2.a), d’acord 
amb l’estructura de personal acreditada i d’acord amb el nombre d’habitants als que 
l’Oficina Local d’Habitatge dóna servei. 

 
[...] 

 
b.   Aportació màxima 

 
[...] 

 
Per a l’any 2010, d’acord amb l’estimació dels serveis que l’Ajuntament preveu que es 
podran realitzar durant aquest exercici s’estableix una aportació màxima de 20.000 €. 

 
Cinquè. Tramitació dels pagaments 

 
[...] 

 
a.   Primer pagament 

 
El  primer  pagament,  per  l’import  de  12.168  €,  en  concepte  de  serveis  bàsics 
d’informació i atenció ciutadana, es farà un cop signat aquest conveni per a l’any 2010; 
i, en els primers mesos de cada exercici, si es produeix la pròrroga prevista en el pacte 
Novè. 

 
[...] 

 
Atès que en el pacte quart a també s’hi ha detectat un error de transcripció que queda 
subsanat amb aquesta rectificació dels imports comunicada per la Secretaria 
d’Habitatge. 
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De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Joventut i Oficina 
d’Habitatge i Accessibilitat, s’acorda per unanimitat dels disset regidors presents dels 
disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar la rectificació del conveni de col·laboració amb el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Canet de Mar relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge de Canet de Mar, referents a la persona autoritzada per part del conseller 
de Medi Ambient i Habitatge per signar aquest conveni i al finançament d’aquesta 
Oficina, en els seus pactes quart a i c i cinquè a. 

 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar aquests acords a les persones interessades, a l’efecte oportú i 
retornar degudament signats pel senyor alcalde dos dels tres exemplars d’aquest 
conveni a la Secretaria d’Habitatge, perquè pugui iniciar la tramitació del pagament de 
l’aportació inicial que se’n deriva. 

 
Pren la paraula el senyor Rafel Dulsat Ortiz, tinent d’alcalde de Joventut i Oficina 
d’Habitatge i Accessibilitat, el qual explica que és una rectificació del conveni que es 
va aprovar. Es rectifica l’aportació màxima dels pagaments variables que passa a ser 
de 20.000 euros i no de 30.000. 

 
14.- APROVACIÓ PROPOSTA DE CRITERIS DE PONDERACIÓ DE VOT PER A 
LES ENTITATS LOCALS QUE FORMEN EL CONSORCI DEL GOVERN 
TERRITORIAL DE SALUT DE L’ALT MARESME I LA SELVA MARÍTIMA 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 5 de febrer de 2009, va acordar 
aprovar la formalització del Pacte de Salut per a l’Alt Maresme – Selva Marítima, 
aprovar inicialment la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut Alt 
Maresme – Selva Marítima i els seus Estatuts i aprovar la formalització el pacte de 
representació de les entitats locals que en formen part. 

 
Atès que  totes  les  entitats  locals que  van  aprovar  en  ple  la  constitució  d’aquest 
Consorci i els seus estatuts, hi participen com a entitats consorciades. 

 
Atès que d’acord amb el que preveu l’article 17.7 dels Estatuts, l’assignació de vots 
ponderats corresponent a les entitats locals es distribuirà en el moment de la seva 
incorporació al Consorci, amb subjecció a l’acord que prèviament aquestes hagin 
formalitzat i amb adequació, en tot cas, al barem establert a l’apartat 6 d’aquest mateix 
article. 

 
Atès que en data 30 d’octubre de 2009, les parts van signar un pacte de representació 
local, pel qual es designaven les entitats locals que havien d’exercir la representació 
de les administracions locals en el si del Consell Rector del Govern Territorial de Salut 
de l’Alt Maresme i Selva Marítima. 

 
Atès que cal aprovar el Pacte de ponderació de vot entre les parts signatàries, per 
donar compliment amb l’article 17.7 dels estatuts esmentat anteriorment, el qual es 
transcriu a continuació: 
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GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DE L’ALT MARESME 
 

PACTE DE PONDERACIÓ DE VOT ASSIGNADA A LES ENTITATS LOCALS 
INTEGRADES EN EL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DE L’ALT 
MARESME I LA SELVA MARÍTIMA 

 
Girona, ... de maig de 2010 

 
REUNITS: 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim senyor Josep Trias i Figueras, alcalde president de 
l’Ajuntament de Balnes. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Josep M. Juhé i Mas, alcalde president de l’Ajuntament 
de Calella. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Joaquim Mas Rius, alcalde president de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Josep Vilà i Camps, alcalde president de l’Ajuntament 
de Fogars de la Selva. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Xavier Crespo i Llobet, alcalde president de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar. 
D’una altra, la Il·lustríssima senyora Conxita Campoy i Martí, alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Valentí Agustí i Bassa, alcalde president de l’Ajuntament 
de Palafolls. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Xavier Amor i Martín, alcalde president de l’Ajuntament 
de Pineda de Mar. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Jaume Borrell i Puigvert, alcalde president de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. 
D’una altra, la Il·lustríssima senyora Núria Sans i Palau, alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Manuel Mombiela i Simon, alcalde president de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Josep Monreal i Ribot, alcalde president de l’Ajuntament 
de Santa Susanna. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Joan Carles García Cañizares, alcalde president de 
l’Ajuntament de Tordera. 
D’una altra, la Il·lustríssima senyora Immaculada Colom i Canal, alcaldessa presidenta 
de l’Ajuntament de Tossa de Mar. 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del 
Maresme. 
D’una altra, l’I·lustríssim senyor Jordi Ginorès i Pasolas, president del Consell Comarcal 
de la Selva. 

 
MANIFESTEN: 

 
I.- Que en data 22 de setembre de 2009 es va aprovar, per Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya, la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut de 
l’Alt Maresme i Selva Marítima i els seus Estatuts. 

 
II.- Que totes les entitats locals representades pels signataris d’aquest document 
participen  com  a  entitats  consorciades  en  el  Govern  Territorial  de  Salut  de  l’Alta 
Maresme  i  Selva  Marítima,  una  vegada  aprovada  de  forma  definitiva  pels  seus 
respectius Plenaris la constitució de l’esmentat Consorci i dels seus Estatuts. 

 
III.- Que d’acord amb el previst a l’article 17.7 dels Estatuts, l’assignació de vots 
ponderats corresponent a les entitats locals es distribuirà en el moment de la seva 
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incorporació al Consorci, de conformitat amb l’acord que prèviament aquestes hagin 
formalitzat (...). 

 
IV.- Que en data 30 d’octubre de 2009, les parts varen signar un pacte de representació 
local, pel qual es designaven les entitats locals que havien d’exercir la representació de 
les Administracions Locals en el si del Consell Rector del Govern Territorial de Salut de 
l’Alt Maresme i Selva Marítima, d’acord amb els àmbits de representació següents: 

 
Vocal titular Vocal suplent Àmbit de representació 
Calella Sant Pol de Mar Calella 

Sant Pol de Mar 
Canet de Mar Sant Cebrià de 

Vallalta 
Canet de Mar 
Sant Cebrià de Vallalta 
Sant Iscle de Vallalta 

Malgrat de Mar Palafolls Malgrat de Mar 
Palafolls 

Pineda de Mar Santa Susanna Pineda de Mar 
Santa Susanna 

Tordera Fogars de la Selva Tordera 
Fogars de la Selva 

Blanes Blanes Blanes 
Lloret de Mar Tossa de Mar Lloret de Mar 

Tossa de Mar 
Consell 
Comarcal del 
Maresme 
Consell 
Comarcal de la 
Selva 

CC del Maresme 
 
 
CC de la Selva 

 
V.- Que d’acord amb el que anteriorment s’exposa, escau l’aprovació del Pacte de 
ponderació de vot entre les parts signatàries, per tal de donar compliment amb el 
disposat a l’article 17.7 dels Estatuts abans referit. 

 
Per tot l’exposat, totes les parts signatàries, 

 
ACORDEN: 

 
Primer.- Criteris a aplicar en el pacte de ponderació de vot de les entitats locals en 
el GTS Alt Maresme i la Selva Marítima. 

 
La distribució del barem del 50% de la ponderació de vot que atorga l’article 17.6 dels 
Estatuts del Consorci a les entitats locals, serà realitzada a parts iguals entre cada un 
dels àmbits de representació designats en el Pacte de Representació local de 30 
d’octubre de 2009, referit a l’antecedent IV. 

 
Per tant, la distribució i assignació de la ponderació de vot entre les entitats locals del 
GTS Alt Maresme i la Selva Marítima resta disposada de la manera següent: 

 
Vocal titular Àmbit de 

representació 
Calella Calella 

Sant Pol de Mar 
Canet de Mar Canet de Mar 

Sant Cebrià de 
Vallalta 
Sant Iscle de Vallalta 

Ponderació de 
vot 
5,55% 
 
5,55% 
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Malgrat de Mar Malgrat de Mar 

Palafolls 
Pineda de Mar Pineda de Mar 

Santa Susanna 
Tordera Tordera 

Fogars de la Selva 

5,55% 
 
5,55% 
 
5,55% 

Blanes Blanes 5,55% 
Lloret de Mar Lloret de Mar 

Tossa de Mar 
5,55% 

Consell 
Comarcal del 
Maresme 
Consell 
Comarcal  de  la 
Selva 

CC del Maresme 5,55% 

CC de la Selva 5,55% 

TOTAL PONDERACIÓ 50% 
 

Segon.- Vigència. 
 

Aquest pacte de ponderació, que ara es formula, es mantindrà vigent pel mateix període 
de vigència previst pel Pacte de representació local de 30 d’octubre de 2009. 

 
Tercer.- Adhesió de noves entitats. 

 
Totes les entitats locals que s’incorporin al Consorci del Govern Territorial de Salut de 
l’Alt Maresme i la Selva Marítima durant qualsevol dels períodes de vigència d’aquest 
Pacte, hauran d’adherir-se prèviament al mateix. 

 
Quart.- Ratificació. 

 
Aquest Pacte haurà de ser sotmès a la ratificació dels plenaris de cadascuna de les 
entitats locals que hi intervenen, si aquest no ha estat prèviament aprovat pels mateixos. 

 
I en prova de conformitat i perquè consti als efectes oportuns, les parts signen un original 
exemplar –del qual en serà dipositari el Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la 
Selva Marítima- en el lloc i la data indicades a l’encapçalament d’aquest Acord. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
regidors presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar el pacte de ponderació de vot assignada a les entitats locals 
integrades en el Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva 
Marítima, del qual l’Ajuntament de Canet de Mar forma part. 

 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
TERCER.- Notificar al Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva Marítima 
aquests acords, a tots els efectes. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el Departament de Salut de la 
Generalitat ha dividit el territori en governs territorials. Aquesta divisió es va presentar 
als alcaldes de les poblacions que en formen part i ho van veure correcte, perquè això 
vol dir que els alcaldes que formen part d’aquest territori poden participar de la política 
sanitària. Aquest Consorci està format per l’Administració de la Generalitat en un 50% i 
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el 50% restant està en mans dels ajuntaments que en formen part. Aquest 50% s’ha 
repartit entre tots els ajuntaments a parts iguals i això és el que es porta a aprovació. 

 
15.- APROVACIÓ REVISIÓ PREUS CESPA PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
ANYS 2009 I 2010 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 6 de juliol 1992, va adjudicar el 
concurs convocat per a la contractació de la recollida de residus sòlids urbans i neteja 
viària a CESPA, SA, pel preu cert i global de 70.278.597 PTA anyals. 

 
Atès que en data 16 de juliol de 1992 es va procedir a la formalització de l’esmentat 
contracte mitjançant document administratiu. 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 25 de juny de 1997, va acordar que 
l’empresa CESPA, SA executés les obres de construcció de la deixalleria municipal. El 
seu finançament es diversificà en vàries fórmules, entre elles, la pròrroga del contracte 
fins al 16 de juliol de l’any 2016. La formalització d’aquesta important modificació 
tingué lloc en data 3 de novembre de 1997. 

 
Atès que el 25 de gener de 2002 el Ple de l’Ajuntament acordà una nova modificació 
que, un cop incorporada al contracte base, el seu preu anyal ascendí a 130.367.888 
PTA. Aquest contracte es formalitzà en data 22 de febrer de 2002. 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 31 de març de 2005 va acordar 
modificar el contracte de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de les vies 
públiques, la qual va consistir en la reducció del seu objecte a la recollida selectiva de 
residus sòlids urbans, d’una banda i, de l’altra, en l’adaptació de la prestació a la 
modalitat de recollida porta a porta adaptada a les exigències de la Llei 6/1993, de 15 
de juliol, reguladora de la gestió dels residus en el marc d’ordenació del territori, 
protecció del medi ambient i preservació de la natura, comportant un disminució tant 
en la durada del contracte (fins al 1 de maig de 2013) com en el seu preu, el qual va 
quedar fixat en 664.041,68 €/any, IVA inclòs. 

 
Atès que en data 2 de maig de 2005 es va formalitzar aquesta última modificació del 
contracte amb l’empresa Cespa Ingeniería Urbana, SA. 

 
Atès  que  en  data  4  de  maig  de  2005,  es  va  posar  en  coneixement  d’aquesta 
corporació la fusió de Cespa, SA i Cespa Ingeniería Urbana, SA mitjançant l’absorció 
per part de Cespa “Compañía Española de Servicios Auxiliares” de tot el patrimoni 
social de l’entitat mercantil Cespa Ingeniería Urbana, SA, produint-se des d’aquell 
moment ope legis la modificació contractual, en el sentit que la relació contractual 
continua, des d’aleshores, amb la mercantil Cespa, SA. 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 29.03.07, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2007, essent el preu del contracte de 703.886,99 €. 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 28.05.09, va acordar la revisió de 
preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans per a 
l’any 2008, essent el preu del contracte de 736.588,73 €, IVA inclòs. 
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Vistos els escrits presentats per l’empresa CESPA, SA en data 20 de juliol de 2009 
(registre d’entrada núm. 4373) i 30 de març de 2010 (registre d’entrada núm. 1547), 
amb els quals demanen que s’efectuï la revisió de preus per als anys 2009 i 2010, 
respectivament, de conformitat amb el que es va estipular en la clàusula sisena del 
plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de recollida 
selectiva de residus sòlids urbans. 

 
Vistos els informes favorables emesos amb relació a la revisió de preus pel tècnic de 
Medi Ambient, en data 19 de maig de 2010, el contingut literal dels quals és el 
següent: 

 
N’Eduard  Moreno  Roca,  tècnic  de  Medi  Ambient  de  l’Ajuntament de  Canet  de  Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la sol·licitud de revisió de preus per l’any 2009 del 
contracte de recollida selectiva de residus sòlids urbans amb el model porta a porta, emeto 
el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- L’empresa CESPA presenta proposta de modificació del preu del contracte 
complint els trets generals expressats a la clàusula 2a de revisió de preus tal i com 
s’estipula en el contracte. S’adjunta proposta presentada per CESPA. 

 
Segon.- S’accepten les variacions proposades següents: 

- Pels carburants: un decrement del 15,82% segons la gràfica de la variació del preu 
de combustible presentat per CESPA. Aquestes dades són oficials i publicades pel 
Ministeri d’Indústria. 
-     Per altres l’IPC corresponent a aquest any (entre desembre de 2007 i desembre de 
2008): increment de l’1,4%. 
-     Per amortització no existeix cap variació. 
-     Pel personal: no s’accepta la revisió proposada per CESPA. S’accepta la revisió de 
3,4% per les despeses de personal (excepte les de l’encarregat) que correspon a l’1,4% 
de l’IPC més el 2% d’increment real de les despeses de personal que s’han realitzat 
durant aquest any i que han justificat l’empresa. Per l’encarregat s’accepta una revisió 
del 2% que és el real que ha fet l’empresa. 

 
Tercer.- El  preu  final  calculat i  acceptat per  part  de  l’Ajuntament proposo que  sigui 
744.181,81 €. 

 
 

Conclusió 
Proposo que s’aprovi la revisió de preu del servei de recollida de residus contractat a 
l’empresa  CESPA  per  un  valor  total  de  744.181,81  €.  Aquest  preu  inclou  l’IVA, 
correspondrà a l’any 2009 i serà d’aplicació des de l’1 de gener de 2009. 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 19 de maig de 2010. 

 
N’Eduard  Moreno  Roca,  tècnic  de  Medi  Ambient  de  l’Ajuntament de  Canet  de  Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la sol·licitud de revisió de preus per l’any 2010 del 
contracte de recollida selectiva de residus sòlids urbans amb el model porta a porta, emeto 
el següent 

 
INFORME 
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Primer.- L’empresa CESPA presenta proposta de modificació del preu del contracte 
complint els trets generals expressats a la clàusula 2a de revisió de preus tal i com 
s’estipula en el contracte. S’adjunta proposta presentada per CESPA. 
Segon.- S’accepten les variacions proposades següents: 

- Pels carburants: un increment del 6,45% segons la gràfica de la variació del preu de 
combustible presentat per CESPA. Aquestes dades són oficials i publicades pel Ministeri 
d’Indústria. 
-     Per altres l’IPC corresponent a aquest any (entre desembre de 2008 i desembre de 
2009): increment del 0,8%. 
-     Per amortització no existeix cap variació. 
-     Pel personal: no s’accepta la revisió proposada per CESPA. S’accepta la revisió de 
3,25% pel personal (excepte l’encarregat) que correspon al 0,8% de l’IPC més el 2,45% 
d’increment real de les despeses de personal que s’han realitzat durant aquest any. Pel 
que fa a l’encarregat es proposa un increment del 2% que és l’increment real que ha 
comunicat l’empresa. 

 
Tercer.- A partir de l’1 de juliol de 2010 es preveu un increment d’un punt percentual de 
l’IVA aplicat, passant del 7 al 8%. Es preveu aquest increment en el preu del contracte a 
partir de l’1 de juliol de 2010. Aquest fet fa que s’hagin d’aprovar dos preus diferents en 
funció de si el període és el primer semestre o el segon semestre de 2010. 

 
Quart.- El preu anual teòric del servei en funció de l’IVA és el que es mostra a la taula 
següent: 

 
Preu anual del servei 1er semestre 2010 764.419,51 

€ 
Preu anual del servei 2n semestre 2010 772.063,71 

€ 
 

El preu mensual del servei proposat és el que es mostra a la taula següent: 
 

Preu mensual del servei 1er semestre 2010 63.701,63 € 
Preu mensual del servei 2n semestre 2010 64.338,64 € 

 
La despesa anual proposada per fer front al servei de recollida de residus contractat amb 
CESPA durant l’any 2010 és de 768.241,61 € essent la facturació mensual el primer 
semestre  de   2010   de   63.701,63  €   i   la   facturació  mensual  el   segon   semestre 
(comptabilitzada ja la pujada de l’IVA del 7 al 8%) de 64.338,64 €. 

 
Conclusió 
Proposo que s’aprovi la revisió de preu del servei de recollida de residus contractat a 
l’empresa CESPA tal i com es diu al punt quart d’aquest informe. Les partides del 
pressupost on s’ha d’assignar la despesa és per un total de 768.000 € a la partida 51 
16200 22700 i per la resta que són 241,61 € a la partida 51 16200 22500. 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 19 de maig de 2010. 

 
Vist l’escrit presentat per l’empresa CESPA, SA en data 21 de maig de 2010, amb 
registre d’entrada número 2614, mitjançant el qual comuniquen a l’Ajuntament de 
Canet de Mar la seva conformitat amb la revisió de preus del contracte de recollida 
selectiva de residus sòlids urbans per als anys 2009 i 2010. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació 
i  Infància,  s’acorda  per  onze  vots  a  favor  dels  regidors  Joaquim  Mas  Rius,  Cati 
Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, 
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Rafel  Dulsat  Ortiz,  Antoni  Isarn  Flores,  Coia  Galceran  Artigas,  Francesc  Martín 
Casares, Marisol Pacheco Martos i Pere Serra Colomer i sis abstencions dels regidors 
Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, 
Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà: 

 
PRIMER.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida 
de residus sòlids urbans per a l’any 2009 amb efectes des del 1 de gener 2009, per 
donar compliment a la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte subscrit amb l’empresa CESPA, SA, amb les variacions 
següents: 

 
- Pels carburants: un decrement del 15,82% segons la gràfica de la variació del 

preu de combustible presentat per CESPA. Aquestes dades són oficials i 
publicades pel Ministeri d’Indústria. 

- Per  altres  l’IPC  corresponent  a  aquest  any  (entre  desembre  de  2007  i 
desembre de 2008): increment de l’1,4%. 

- Per amortització no existeix cap variació. 
- Pel  personal:  no  s’accepta  la  revisió  proposada  per  CESPA.  S’accepta  la 

revisió de 3,4% per les despeses de personal (excepte les de l’encarregat) que 
correspon a l’1,4% de l’IPC més el 2% d’increment real de les despeses de 
personal que s’han realitzat durant aquest any i que han justificat l’empresa. 
Per  l’encarregat  s’accepta  una  revisió  del  2%  que  és  el  real  que  ha  fet 
l’empresa. 

 
Així doncs, el preu del servei anyal serà de 744.181,81 €, IVA inclòs, des de l’1 de 
gener de 2009 fins al 31 de desembre de 2009 ( 62.015,15 €/mes). 

 
SEGON.- Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida 
de residus sòlids urbans per a l’any 2010 amb efectes des del 1 de gener 2010, per 
donar compliment a la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte subscrit amb l’empresa CESPA, SA, amb les variacions 
següents: 

 
- Pels carburants: un increment del 6,45% segons la gràfica de la variació del 

preu de combustible presentat per CESPA. Aquestes dades són oficials i 
publicades pel Ministeri d’Indústria. 

- Per  altres  l’IPC  corresponent  a  aquest  any  (entre  desembre  de  2008  i 
desembre de 2009): increment del 0,8%. 

- Per amortització no existeix cap variació. 
- Pel  personal:  no  s’accepta  la  revisió  proposada  per  CESPA.  S’accepta  la 

revisió de 3,25% pel personal (excepte l’encarregat) que correspon al 0,8% de 
l’IPC més el 2,45% d’increment real de les despeses de personal que s’han 
realitzat durant aquest any. Pel que fa a l’encarregat es proposa un increment 
del 2% que és l’increment real que ha comunicat l’empresa. 

 
TERCER.- Aprovar, a partir de l’1 de juliol de 2010, la previsió de l’increment d’un punt 
percentual de l’IVA aplicat, passant del 7 al 8%, d’acord amb la possible modificació de 
la normativa sobre l’aplicació de l’IVA. 

 
QUART.- Aprovar el preu teòric anual del servei en funció de l’IVA, d’acord amb la 
taula següent: 
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Preu anual del servei 1er semestre 2010 764.419,51 € 
Preu anual del servei 2n semestre 2010 772.063,71 € 

 
El preu mensual del servei és el que es mostra a la taula següent: 

 
Preu mensual del servei 1er semestre 2010 63.701,63 € 
Preu mensual del servei 2n semestre 2010 64.338,64 € 

 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la contractista i a la Tresoreria municipal als 
efectes oportuns. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient i 
Educació i Infància, la qual explica que es porta a aprovació la revisió del 2009 i del 
2010, conjuntament. Explica que s’ha trigat a aprovar els preus del 2009 perquè es va 
demanar una documentació complementària a la que l’empresa normalment estava 
acostumada a aportar. S’ha demanat una acreditació de les despeses del personal i 
també s’ha demanat que es demostrin el quilometratge i les despeses de benzina. 
S’ha trigat a portar-ho a la consideració del Ple perquè, un cop s’ha tingut aquesta 
informació, se n’ha volgut fet un anàlisi acurat. Això ha servit per veure que el millor 
seria que aquesta documentació addicional es presentés mensualment per part de 
l’empresa i així s’agilitzaria l’assumpte. Explica que la revisió s’ha fet segons diu el 
plec de clàusules. Acaba la seva intervenció explica que s’ha tingut en compte la 
variació de l’IVA a partir del mes de juliol. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, regidora del grup 
municipal de CiU, la qual explica que el seu grup pensa que aquesta revisió de preus 
amb Cespa s’hauria pogut negociar molt millor. S’hauria d’haver aconseguit un preu 
més baix i, de fet, hi havia diversos factors per poder-ho aconseguir. En primer lloc, no 
s’ha explicat que l’amortització de 220.000 euros de la incineradora que es pagaven 
cada any, aquest any no s’han hagut de pagar perquè ja està amortitzada. En segon 
lloc, s’ha de tenir en compte que si bé és cert que el rebut de les escombraries no ha 
pujat pels canetencs, no és menys cert que s’ha rebaixat el servei, és a dir, es paguen 
els mateixos diners i es té menys servei, i això es veu perquè hi ha un dia menys de 
recollida. Fent càlculs aproximats, un dia de recollida equival al 14% de la despesa i, 
per tant, és obvi pensar que no s’ha sabut negociar aquesta baixa. Si no s’han de 
pagar aquests 220.000 euros i hi ha un dia menys de servei, s’hauria hagut de reflectir 
en la negociació i en el rebut dels canetencs. Ja que no ha estat així, només poden 
pensar que el govern no ha sabut fer bé els números i que no han sabut negociar 
aquesta revisió. Els prega que tornin a revisar, tant aquest com altres contractes amb 
empreses externes i que els facin estrènyer el cinturó, tal com s’ha vist obligada a fer 
tota la ciutadania. Aprofita l’avinentesa per recordar al govern que el sistema de 
recollida necessita moltes millores. Està arribant el bon temps i moltes zones de Canet 
a l’estiu incrementen els seus residents i es crea un greuge comparatiu amb la resta 
del  poble.  Està  parlant  de  llocs  on  es  neguen  sistemàticament  a fer  la  recollida 
selectiva i se’ls recull la brossa a demanda. Aquest fet infravalora l’esforç que està fent 
la resta del poble. El seu grup, doncs, s’abstindrà en aquest punt. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que l’amortització dels 
220.000 euros de la planta no està imputat en cap moment al contracte amb Cespa. 
És una inversió que tots els municipis de la comarca van fer en el moment de comprar 
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uns terrenys a Mataró i que formen part del Consorci de Tractament de Residus de la 
comarca. Aquest any s’acaba l’amortització, la qual cosa vol dir que ara l’Ajuntament 
és propietari d’aquesta infraestructura, juntament amb la resta de la comarca. És una 
infraestructura  que  s’està  ampliant  i  reformant  sense  que  costi  res  més  als 
ajuntaments perquè aquesta ampliació i reforma està finançada íntegrament per 
l’Agència de Residus. Per tant, és un concepte que no té res a veure amb el contracte 
de Cespa. A continuació, explica que el servei de recollida no s’ha rebaixat, sinó que hi 
ha els mateixos dies de recollida per fraccions: quatre dies d’orgànica, un dia de 
rebuig, dos dies d’envasos i un dia de paper. L’únic que s’ha canviat és el dia de 
recollida, ja que s’ha eliminat un dia, el dissabte, i se n’ha doblat un altre, el dimecres. 
Això es va fer perquè els dissabtes es va agafar el costum, per una part important de 
la població de treure amb el rebuig tots aquells residus que es podien reciclar. Es va 
pensar  que  si  es  canviava  el  dia  es  podia  evitar  aquest  fet.  A  més  a  més,  es 
començava un nou sistema de pagament amb els comerços, per generació de residus, 
i requeria fer unes reestructuracions del servei. Per acabar, explica que no es fa res de 
diferent per a cap sector del poble. Una part important del poble ho ha intentat, però 
mai no s’ha acceptat. Es va intentar, fa dos anys, de posar uns contenidors a la zona 
de la qual s’està parlant, però els mateixos veïns van demanar de retirar-los perquè 
era de difícil ubicació, ja que ningú els volia al davant de casa seva. Així, doncs, se’ls 
va comunicar que fessin servir l’àrea d’emergència que tenien a prop. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual explica que 
encara que aquests 220.000 euros no imputessin al contracte amb Cespa, sí que 
serveix per rebaixar el rebut, cosa que l’equip de govern no ha fet. Pel que fa a les 
recollides, no és cert que es fan les mateixes recollides. La regidora responsable sap 
perfectament que el dissabte no es recull la brossa i que un mateix dia el camió de la 
brossa passi tres cops no li serveix de res, perquè entre una passada i l’altra no es fa 
pas una bossa d’escombraries. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual demana que no es diguin 
coses que no són veritat, torna a repetir que no s’ha eliminat cap dia de recollida ni cap 
fracció, l’únic que s’ha fet és canviar una fracció de dia. Considera que el sistema ha 
millorat la imatge de Canet, ja que ara el dissabte no es veurà un poble ple de bosses 
d’escombraries pel carrer. 

 
Després d’una breu discussió entre les dues regidores, pren la paraula el senyor 
alcalde, el qual demana respecte per totes les opinions i que s’utilitzi un llenguatge 
adequat a la sessió, sense perdre les formes. 

 
16.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) 
EN EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT DE L’AUDITORIA AMBIENTAL I 
L’AGENDA 21 LOCAL DE CANET DE MAR 

 
Atès que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar va contemplar en el 
Pla de Mandat per al període 2007-2011 l’inici del procés de l’Agenda 21 local. 

 
Atès que l’any 2009, l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona va iniciar els treballs per al desenvolupament de l’Agenda 21 Local. 
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Atès que aquests treballs de desenvolupament s’han dut a terme en diferents fases i 
s’han generat els documents de Memòria i Diagnosi, els quals han servit de base per 
elaborar el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Canet de Mar. 

 
Atès que amb l’elaboració del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), el 
municipi de Canet de Mar disposa de les bases per impulsar l’Agenda 21 Local, ja que 
aquest document defineix l’estratègia a seguir per assolir un desenvolupament 
sostenible, és a dir, aquell que assegura les necessitats presents, sense comprometre 
les necessitats de les generacions futures. 

 
Vist i trobat conforme l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient, Eduard Moreno 
Roca, el qual es transcriu a continuació: 

 
N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació al procés d’elaboració de l’Agenda 21, emeto el 
següent 

 
INFORME 

 
Primer.- L’any 2009 l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona va iniciar els treballs per a l’elaboració de l’Agenda 21 Local. El procés 
d’Agenda 21 Local s’ha desenvolupat en diferents fases i s’han generat els documents 
de Memòria i Diagnosi, els quals han servit de base per a elaborar el Pla d’acció local 
per a la Sostenibilitat (PALS) de Canet de Mar. 

 
Amb l’elaboració del Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) el municipi de 
Canet de Mar disposa de les bases per a impulsar l’Agenda 21 Local. Aquest document 
defineix l'estratègia a seguir per tal d'assolir un Desenvolupament Sostenible, és a dir, 
aquell que assegura les necessitats presents, sense comprometre les necessitats de les 
generacions futures. 

 
Segon.- El Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) de Canet de Mar és el 
document programàtic del procés d’Agenda 21 Local, que defineix les estratègies i 
actuacions que s’han d’impulsar en el municipi per tal d’assolir un desenvolupament 
sostenible. Els objectius bàsics del PALS són els següents: 

 
Donar al territori elements de coneixement per a poder desenvolupar de manera 
programada polítiques que integrin els aspectes ambientals i territorials seguint 
els principis d’un desenvolupament sostenible. 
Potenciar i orientar el desenvolupament cap a un horitzó d’un major aprofitament 
dels recursos amb el mínim impacte sobre el medi. Establir estratègies 
ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial. 
Fomentar la participació dels agents locals i col·lectius ciutadans en aquest 
procés, de manera que el desenvolupament sostenible s’efectuï sota la premissa 
de la corresponsabilitat. Es presenta, doncs, un pla que no és només un pla de 
mandat a liderar per part de l’Ajuntament, sinó que és un pla de futur a curt, mig i 
llarg termini que ha de ser marc d’actuació per a tots i cadascun dels ciutadans 
del municipi, tant en l’àmbit públic com privat. 
Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 
desenvolupament sostenible del territori tenint en compte el context 
supramunicipal i el suport institucional necessari per tal de poder executar el 
procés amb garanties d’èxit. 

 
Tercer.- El Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) s’estructura jeràrquicament i 
està format 8 línies estratègiques, 20 programes d’actuació i 83 accions. 
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Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les 
fitxes detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció, la seva 
descripció, i es complementa amb una valoració sobre diversos aspectes relacionats 
amb l’aplicació i desenvolupament de l’acció (terminis d’execució, prioritat, fonts de 
finançament, sectors involucrats en l’execució i valoració econòmica). 

 
Conclusió 
Proposo que s’aprovi els documents de Memòria i Diagnosi generats en el procés 
d’elaboració de l’Agenda 21, així com el Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) 
i el Pla de Seguiment. 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 18 de maig de 2010. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació 
i Infància, s’acorda per unanimitat dels disset regidors presents dels disset de nombre 
de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) i el Pla 
de Seguiment elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 
SEGON.- Sotmetre els documents a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils, 
comptats a partir de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de possibles 
al·legacions, observacions o suggeriments mitjançant inserció del corresponent anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al 
web municipal. 

 
TERCER.- Considerar aquests documents aprovats amb caràcter definitiu, en cas que 
transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions. Contràriament, 
establir que caldrà adoptar un nou acord plenari que, amb pronunciament sobre les 
al·legacions, haurà d’aprovar el document definitivament. 

 
QUART.- Comunicar aquests acords a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient i 
Educació i Infància, la qual explica que el PALS de Canet de Mar és el document 
programàtic  pel  procés  de  l’Agenda  21  local  que  defineix  les  estratègies  i  les 
actuacions  que  s’han  d’impulsar  al  municipi  per  assolir  un  desenvolupament 
sostenible, és a dir, aquell que assegura les necessitats presents sense comprometre 
les necessitats de les generacions futures. El procés d’Agenda 21 local s’ha 
desenvolupat en diferents fases i s’ha pogut fer gràcies al suport total econòmic de la 
Diputació de Barcelona. De fet, no ha estat ni tan sols amb una subvenció, sinó que va 
ser la Diputació directament qui va contractar l’empresa que ha fet aquest estudi. Tot 
aquest procés ha durant més d’un any, en el qual hi ha participat molta gent del poble i 
moltes entitats. Va començar amb una diagnosi i amb una memòria, s’ha fet tot un 
procés de participació amb diferents accions com actuacions a les escoles, enquestes, 
etc. Tot s’ha fet per promoure la participació a totes els nivells. Un cop s’ha tingut 
aquesta memòria es va marcar un pla d’acció, que és el que s’aprova en aquesta 
sessió. Aquest pla d’acció s’ha repartit a tots els grups municipals perquè se’l puguin 
estudiar, a més d’estar penjat a la pàgina web perquè tothom qui vulgui el pugui 
consultar. 
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17.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DE 
CANET DE MAR 

 
Atès que el quart informe del Panell Intergovernamental d’experts sobre Canvi Climàtic 
afirma que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien ja els 
augments observats del promig mundial de la temperatura de l’aire i de l’oceà, el 
desgel generalitzat de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell del mar. 

 
Atès que segons aquest mateix informe les emissions mundials de gasos d’efecte 
d’hivernacle han augmentat, des de l’era preindustrial, en un 70% entre 1970-2004 i 
les causes són principalment antropogèniques. 

 
Atès  que  el  problema  s’associa  a  un  model  de  consum  energètic  clarament 
insostenible que suposa un esgotament dels recursos no renovables i l’emissió de 
gasos amb capacitat per modificar els vectors ambientals. 

 
Atès que la resposta a aquest escenari de les organitzacions internacionals no s’ha fet 
esperar i les diferents administracions han reaccionat adoptat-ne mesures i 
compromisos amb objocte de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 
mitjançant l’increment de l’eficiència energètica i el foment de les energies renovables. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va signar el Pacte d’Alcaldes promogut per la 
direcció General de Transport i Energia de la Unió europea (DGTREN), un pacte que 
compromet a tots els municipis signants ha elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES), amb un programa d’accions que permetin la reducció en més d’un 
20%  les  emissions  de  gasos  d’efecte  d’hivernacle  del  municipi  abans  del  2020, 
excepte els sectors indústria i primari. 

 
Atès que per a l’elaboració del PAES l’Ajuntament de Canet de Mar compta amb el 
suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, que des del primer moment ha 
valorat com a encert el Pacte d’Alcaldes i els resultats que aquest compromís pot 
assolir i en conseqüència ha endegat un programa de suport als ajuntaments en 
l’elaboració del PAES. 

 
Vist i trobat conforme l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient, Eduard Moreno 
Roca, el qual es transcriu a continuació: 

 
N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació al procés d’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) del municipi de Canet de Mar, emeto el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- Seguint els acords i directrius presos en la Carta de Leipzig i en el Dues 
Vegades 20 per al 2020, la Comissió Europea en 2008 ha posat en funcionament el 
"Pacte d'Alcaldes i alcaldesses", una iniciativa molt potent com mecanisme de 
participació del món local en la lluita contra l'escalfament del planeta. 

 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats que s'adhereixin a aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 
mitjançant actuacions que incrementin l’eficiència energètica i relacionades amb les fonts 
d'energies renovables. Per a això, les ciutats i regions signants es comprometen a 
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presentar un PAES per a l'horitzó 2020 que detalli les mesures i estratègies per a assolir 
els objectius. 

 
Segon.- L’Ajuntament de Canet de Mar, amb una política activa front el canvi climàtic, va 
signar, el passat 28 de maig de 2009, el Pacte d’Alcaldes/esses promogut per la Direcció 
General de Transport i Energia de la Unió Europea (DGTREN). 

 
El Pacte d’Alcaldes/esses compromet a tots els municipis signants ha elaborar un Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), amb un programa d’accions que permetin la 
reducció en més d’un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del 
municipi abans del 2020, excepte els sectors indústria i primari. 

 
Conclusió 

 
Proposo que s’aprovi el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de 
Canet de Mar. 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 18 de maig de 2010. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació 
i Infància, s’acorda per unanimitat dels disset regidors presents dels disset de nombre 
de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del municipi de 
Canet de Mar (PAES) elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 
SEGON.- Sotmetre els documents a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils, 
comptats a partir de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de possibles 
al·legacions, observacions o suggeriments mitjançant inserció del corresponent anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al 
web municipal. 

 
TERCER.- Considerar aquests documents aprovats amb caràcter definitiu, en cas que 
transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions. Contràriament, 
establir que caldrà adoptar un nou acord plenari que, amb pronunciament sobre les 
al·legacions, haurà d’aprovar el document definitivament. 

 
QUART.- Comunicar aquests acords a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient i 
Educació i Infància, la qual explica que aquest assumpte té el seu inici en el Pacte 
d’alcaldes i alcaldesses, una iniciativa molt potent com a mecanisme de participació 
del món local en la lluita contra l’escalfament del planeta. La Diputació de Barcelona 
ha estat un dels impulsors actius i va demanar a diferents municipis de la província 
que s’agafés aquest compromís, adherint-se a aquest pacte d’alcaldes i alcaldesses. 
Des que l’Ajuntament es va adherir a aquest pacte, el 28 de maig del 2009, s’havia de 
fer aquest Pla que es porta a aprovació inicial, el PAES. També s’ha desenvolupat en 
diferents fases, amb una diagnosi acurada de la situació energètica de l’Ajuntament i 
del municipi i així poder elaborar aquest pla d’acció per tirar endavant amb l’objectiu de 
reduir un 20% els gasos d’efecte hivernacle l’any 2020. Aquest pla també permet obrir 
una sèrie de subvencions i recursos econòmics europeus que faran que Canet pugui 
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participar de tot aquest procés per fomentar les energies renovables i l’eficiència 
energètica. 

 
18.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ APROVADA PEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA DE SUPORT A L’ESTATUT D’AUTONOMIA 

 
Davant l’aprovació, el passat 29 d’abril, per part del Parlament de Catalunya, d’una 
resolució en defensa de la legitimitat de l’Estatut d’Autonomia. 

 
Davant la petició expressa que el president de la Generalitat de Catalunya ha fet al 
municipalisme català de suport i adhesió a l’esmentada resolució. 

 
Atès que l’Estatut porta aprovat i en desenvolupament quatre anys, i que les diferents 
administracions que representem el poble de Catalunya l’hem estat aplicant sense 
més dificultats que les de qualsevol nova llei. 

 
Atès  que  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya  va  ser  aprovat  pel  Parlament  de 
Catalunya, aprovat per les Corts Generals, i ratificat pel poble català. 

 
Atès que l’aprovació de l’Estatut ha obert un procés de consolidació i reconeixement 
de les competències pròpies dels ens locals, i que aquest procés ha de portar 
necessàriament a l’aprovació d’una llei d’hisendes locals, molt necessària per al bon 
funcionament local. 

 
Atès que el recurs d’inconstitucionalitat posa en perill tots aquests avenços, però 
sobretot posa en dubte el que el poble de Catalunya sobiranament ha decidit. 

 
Atès que el Tribunal Constitucional ha intentat dictar sentència en diverses ocasions, i 
no ha obtingut el consens necessari. 

 
Atès que mentre dura la deliberació del Tribunal Constitucional s’han produït diverses 
disfuncions que  afecten la meitat  dels magistrats que l’integren,  i que posicionen 
aquest Tribunal en una situació de possible desgast i descrèdit. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
regidors presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Renovar el compromís del món local amb l’Estatut d’autonomia, com una 
expressió més de lleialtat a les institucions de les que ens hem dotat com a societat, i 
de respecte profund a la voluntat del poble de Catalunya. 

 
SEGON.- Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 
d’abril de 2010. 

 
TERCER.- Instar tots els ajuntaments que s’adhereixin a l’esmentada resolució del 
Parlament a través dels seus plens, juntes de govern local o juntes de portaveus. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que amb motiu de la situació de 
bloqueig que s’està produint amb el Tribunal Constitucional respecte a la sentència de 
l’Estatut, el Parlament va considerar adient ratificar un cop més la seva defensa de 
l’estatut i la seva constitucionalitat, que és el que s’està posant en dubte.  Per això, les 
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entitats municipalistes han demanat als ajuntaments que s’adhereixin a aquesta moció 
per poder fer més força en aquesta situació. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que l’autonomia de Catalunya és un tema que afecta tothom i és un 
greuge que els catalans pateixen dia rere dia per un govern central de caire socialista 
que no escolta i menysprea i una oposició del PP que maltracta Catalunya. No cal 
parlar més de la situació prou coneguda per tothom. Els catalans tenen paciència i 
saben que tard o d’hora el seu esperit sobiranista serà recompensat. Mentrestant, 
l’únic que es pot fer en aquests moments és, mitjançant aquest punt de l’ordre dia, 
refermar-se a demanar el respecte que es mereix el poble català. 

 
En aquest moment la regidora del grup municipal d’UMdC, senyora Coia Galceran 
Artigas, abandona la sessió 

 
19.- MOCIÓ DE PROPOSTA DE MESURA D’ESTALVI ECONÒMIC PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC 

 
Atès que el Ple extraordinari de l'Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat amb data 15 
d’abril de 2010 el Pressupost Municipal per l’any 2010, 
Atès que la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Canet de Mar es troba 
en una situació de contenció de la despesa, 
Atès que el Pressupost Municipal per l’any 2010 contenen mesures excepcionals que 
suposen sacrificis de tercers, com la rescissió del contracte de serveix externs, com la 
jardineria, o reducció de contracte, com el servei de neteja, 
Atès que els treballadors funcionaris i laborals de l’Ajuntament de Canet de Mar han 
acceptat, de manera excepcional per aquest exercici, no rebre el complement de 
productivitat el qual premia l’esforç addicional que pugui realitzar en la seva feina 
qualsevol treballador, des dels peons de la Brigada fins als tècnics municipals, els 
quals tenen responsabilitats pels informes emesos i són l’engranatge perquè 
l’administració pública funcioni correctament d’acord amb la legalitat vigent a cada 
moment, 
Atès  que  el  Govern  Municipal  de  l’Ajuntament  de  Canet  ha  aprovat  un  Pla  de 
Sanejament Econòmic pel propers 3 anys, 

 
Atès tots aquests elements exposats anteriorment, el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, proposa al Ple de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, l’adopció dels següents acords, els quals s’aproven 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, Antoni Isarn Flores, Francesc Martín 
Casares i Marisol Pacheco Martos i set abstencions dels regidors Laureà Gregori 
Fraxedas,   M.   Assumpció   Sánchez   Salbanyà,   Jesús   Marín   Hernàndez,   Josep 
Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Reducció d'un 10% de la retribució salarial o de dietes dels regidors del 
Grup   Municipal   d'Esquerra   Republicana   de   Catalunya   -   Acord   Municipal   de 
l'Ajuntament i del càrrec de confiança del mateix Grup Municipal, així com també 
d'aquells Grups Municipals i/o regidors que s’hi vulguin adherir. 

 
SEGON.-  Aplicar  aquesta  proposta  amb  efectes  a  partir  d’u  de  juliol  de  2010 
mitjançant els mecanismes previstos de modificació de crèdit. 
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Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que la moció s’explica per ella sola. Està motivada pel Ple d’aprovació 
dels pressupostos i la intervenció que van considerar desafortunada, deslleial i fora de 
lloc. Durant la negociació del pressupost per aquest any, ja havien comentat la 
possibilitat de fer una mesura d’exemple. Comenta que s’ha demanat un sacrifici als 
treballadors, i no tots són funcionaris, sinó que n’hi ha que tenen un contracte laboral 
fix com els de qualsevol empresa privada; es demanen sacrificis a les empreses de 
serveis, retallant-los la seva aportació. Aquestes empreses no deixen de ser empreses 
que contracten altres persones per dur a terme aquests serveis, com per exemple la 
recollida que s’acaba de comentar. I finalment, també es demanen sacrificis al món 
associatiu de  Canet, que és el motor del poble.  Per tant,  creuen que havien de 
practicar amb l’exemple. Comenta que no sap si és una reacció desmesurada ni 
quines conseqüències pot tenir, però saben que és una mesura transparent, ja que qui 
cobra 1000 euros se n’ha de rebaixar 100. Van pensar fer-ho a partir del mes de juliol 
pel fet que per preparar-ho per al mes de juny potser era massa just i, d’aquesta 
manera, és una rebaixa anual del 5%. Així, doncs, el que es pretén és bàsicament, 
simplement i de forma transparent donar exemple, o sigui, que els polítics, molts dels 
quals cobren un sou o unes dietes com a complement d’una altra feina, i en alguns 
casos tenen dedicació completa, també col·laborin. Explica que és una proposta lliure 
que no s’obliga a ningú a adherir-s’hi, per tant, si no s’hi està d’acord, amb l’abstenció 
n’hi ha prou. També és veritat que haguessin pogut seguir aquella vella dita de qui dia 
passa any empeny, no dir res, etc. Sovint passa, però, que una tonteria encén un foc. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que és evident que hi ha una gran crisi. Per aquest motiu, ell mateix ja 
havia demanat fa temps i moltes vegades que l’equip de govern es rebaixés el sou. 
Ara ho vol fer el grup municipal d’ERC, però és lamentable que l’esperit d’aquesta 
rebaixa no sigui ni un motiu econòmic ni un servei al poble, sinó que sigui fruit d’un 
problema polític. En el Ple del 15 d’abril, la portaveu del grup municipal d’UMdC va 
intentar explicar el desgavell econòmic parlant d’una petita rebaixa de sou i insinuant 
que si no hi havia més rebaixes era perquè els altres grups no ho volien. ERC va 
contraatacar en el Ple del 12 de maig, anunciant per avui una moció on es rebaixaven 
un 10% els sous, que és com dir que els que no volien rebaixar-se eren els altres dos 
grups municipals. Explica que no hi votarà en contra, ja que ell sempre ha demanat 
aquesta rebaixa dels sous, però tampoc no hi votarà a favor, ja que sota el seu punt de 
vista no es tracta d’un tema polític ni econòmic. Probablement és tan sols una rabieta 
de nen petit o el fet de voler penjar-se una medalla de cara a les properes eleccions. 
Cal ser seriosos i cal fer les coses quan pertoquin i de la manera més adient. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, portaveu del grup municipal d’UMdC, la 
qual explica que el seu grup valora molt positivament el fons d’aquesta moció, ja que 
funcionalment hi ha la voluntat de reduir una despesa econòmica per a l’Ajuntament. 
Creuen que aquesta proposta conté criteris adequats per prendre una mesura d’estalvi 
econòmic i que és adient als criteris del seu grup exposats des de fa temps en les 
diferents reunions mantingudes per l’equip de govern. Entenen que aquesta mesura 
proposada, segons el seu redactat permetrà un estalvi econòmic aproximadament 
d’uns 5.000 euros  a  les malmeses arques municipals.  És ben cert que totes les 
mesures que es prenguin són poques, però l’expressió tot suma és ara aplicable. És 
cert que si bé comparteixen plenament els termes de la moció presentada pel grup 
municipal d’ERC creuen que hi ha altres camins que tots podrien haver seguit per 
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arribar no només al mateix lloc, sinó fins i tot molt més endavant. Volen fer constar 
que, tal i com diuen, estan a favor amb l’apartat relatiu en el fons de la moció, però 
tristament no estan d’acord amb les seves formes, ja que entenen que abans hi hauria 
hagut d’haver una mica de diàleg. Estan convençuts que no només haurien tingut el 
suport del seu grup, sinó, com demostraran en el punt següent de l’ordre del dia, 
haurien engruixit bastant més aquest gra de sorra. Val a dir, també, que aquesta 
qüestió ha d’anar endavant en el fons i no en les formes, ja que l’interès del seu grup 
envers les necessitats és retallar despeses amb relació als sous dels càrrecs electes, 
així com els sous dels càrrecs de confiança. És per això que el seu vot serà favorable 
a l’aprovació d’aquesta moció. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que entenen que una moció d’aquestes característiques s’hauria hagut 
de pactar abans de presentar-la al Ple i no fer-ho de forma unilateral. Com a equip de 
govern tenen la responsabilitat de presentar unes mesures conjuntes, consensuades 
per tots tres grups municipals, unes mesures d’estalvi real per a les arques municipals. 
Són conscients, com no pot ser d’una altra manera, de la situació econòmica i saben 
que una situació com aquesta requereix esforços i sacrificis per part de tots. Per això, 
el fons d’aquesta moció és compartida pel seu grup municipal, però també creuen que 
s’ha d’anar més enllà, i per això la proposta següent amplia les mesures d’estalvi del 
govern. Creuen que la proposta del grup municipal d’ERC es queda minsa en efectes i 
en continguts i no és una proposta que pugui tenir resultats imminents d’estalvi. Si es 
fan números reals s’està parlant d’aproximadament uns 5.000 euros. Des del seu grup 
consideraven i així van manifestar als altres grups del govern, que era convenient 
esperar com es desenvolupava l’aplicació del Decret del Govern central i quines 
mesures s’aplicarien a tots els càrrecs electes. També vol recordar que aquests dies 
les entitats municipalistes estan treballant per presentar unes mesures conjuntes per 
aplicar a tots els càrrecs electes i polítics del món local. El seu grup, per tant, estan 
d’acord amb aquesta moció i donaran suport a qualsevol mesura d’estalvi econòmic i 
més en aquest moment, que ja és un fet que els sous dels funcionaris també es 
veuran afectats amb una reducció. Però no estan d’acord en les formes en què s’ha 
presentat. Entenen que en moments complicats val més estar units, sumar i no restar 
esforços. Per això, encara que després han presentat una altra proposta de mesures 
d’estalvi, el seu vot serà favorable a la moció presentada pel grup municipal d’ERC. 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que la seva consideració a aquesta proposta és d’oportunisme polític, 
d’incoherència, d’intentar treure un rèdit electoral d’on simplement no n’hi ha. Es 
pregunta si la transparència del grup municipal d’ERC els ha aparegut aquest últim 
més o la tenien guardada en una capsa. Li pregunta què ha canviat perquè el dia 15 
d’abril aquest grup acceptés un pressupost on això ni s’esmentava i el mateix alcalde 
deia que era un acte d’hipocresia demanar aquestes mesures. Explica que faria un 
gran favor que expliqués aquest canvi, si ha passat alguna cosa que no se sap, si la 
crisi econòmica és pitjor ara que fa 30 dies, o potser la intervenció de la regidora 
d’UMdC el passat 15 d’abril els va molestar i ara i avui s’ha arribat a aquest punt. Al 
ple del 12 de maig es concloïa que el grup municipal de CiU feia unes al·legacions 
polítiques i no econòmiques. Doncs aquestes al·legacions són, en major o menor 
mesura, les que precisament amb aquesta moció, del tot extemporània, es presenten 
avui. Si CiU governa no tindrà càrrecs de confiança i menys seran membres destacats 
del seu partit, com ha fet ERC. Per no haver consultat ni en el fons ni en la forma 
d’aquesta moció, per ser estrictament política i per basar-se exclusivament en una 
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guerra entre ERC i els altres dos socis de govern, s’abstindran en la votació. 
 

20.- MOCIÓ QUE PRESENTEN AL PLE ELS GRUPS  MUNICIPALS PSC I UMdC 
PER ESTABLIR MESURES ADICIONALS AL PLÀ D’ESTALVI ECONÒMIC I 
D’ADEQUACIÓ AL PLA D’AJUST DEL GOVERN 

 
Atès que el  Consell de Ministres del Govern Central va aprovar amb data 20 de maig 
el decret pel qual  les retribucions dels funcionaris es rebaixaran  entre un 0,56% i un 7 
%, 

 
Atès que el Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat amb data 15 
d’abril de 2010 el Pressupost Municipal per l’any 2010, 

 
Atès que el Govern Municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar va  aprovar un Pla de 
Sanejament Econòmic pels propers 3 anys, 

 
Atès que la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de  Canet de Mar es troba 
en una situació de contenció de la despesa, i  els Pressupostos Municipals per l’any 
2010 contenen mesures que suposen sacrificis pels treballadors i de tercers, 

 
Atès que en data   12 d’abril   el Comitè d’Empresa d’ aquest Ajuntament i els 
representants municipals van signar un acord en el qual es contemplaven unes 
rebaixes en les retribucions en ambdós col·lectius de les mateixes condicions. 

 
Atès que és voluntat dels Grups que subscriuen aquesta moció, aplicar les noves 
mesures adoptades pel Govern Central als càrrecs electes d’aquesta corporació. 

 
Vist l’estat d’ execució  del pressupost 2010, una vegada incorporades  les operacions 
provinents de l’ anterior pressupost prorrogat,  constatem la necessitat de prendre 
noves mesures en base a reduir encara més la despesa. 

 
Atès tots aquest elements exposats  anteriorment, el Grup Municipal del  PSC- Partit 
dels Socialistes de Catalunya i el Grup   Municipal UMdC – Unió   Municipal de 
Catalunya, proposen al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords, els quals 
s’aproven per vuit vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, 
Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, 
Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos, dos vots en contra dels regidors 
Òscar Figuerola Bernal i Rafel Dulsat Ortiz i set abstencions dels regidors Laureà 
Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, Josep 
Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Aplicar, amb efectes imminents  la reducció de les retribucions dels Càrrecs 
Electes d’aquest Ajuntament  en els mateixos percentatges que els proposats pel 
Govern Central i en funció de les seves retribucions  assimilades a les categories de 
funcionaris d’aquest Ajuntament. 

 
SEGON.- Instar a l’ Alcalde a cessar els càrrecs de confiança nomenats mitjançant 
acord en Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 d’ agost del 2007, al 
senyor Ivan Aranda Mena, tècnic per la innovació  i modernització  de l’ administració, 
que presta la seva funció de confiança i assessorament al tinent d’alcalde d’urbanisme, 
cultura i comunicació, Óscar Figuerola Bernal,  i la senyora Blanca Arbell Brugarola, 
tècnic per a l’oficina d’habitatge i accessibilitat, que presta la seva funció de confiança i 
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assessorament  al tinent d’alcalde de joventut  i  oficina d’habitatge i accessi-bilitat, 
senyor Rafael Dulsat i Ortiz. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, regidor del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que des del seu grup entenen perfectament que la moció que presenten 
porta implícita mesures que en cap cas són agradables de prendre. En segon lloc, la 
finalitat d’aquesta moció no és de cap manera la contradicció ni la conseqüència de la 
presentada anteriorment, sinó que l’entenen com a complement estrictament necessari 
per ser honestos amb la tasca de regidors que no és altra que vetllar pel bon 
funcionament, tant del municipi com del consistori. No comparteixen de cap manera 
les opinions que vers el seu grup municipal s’han manifestat amb relació a la falta de 
lleialtat o caprici amb relació a la presentació d’aquesta moció. La situació econòmica 
no només d’aquest Ajuntament, sinó de totes les administracions públiques, així com 
la del govern de Catalunya, no cal dir que és francament angoixant. No només no es 
reben els ingressos necessaris per fer front a les obligacions contretes amb els 
conciutadans, sinó que a més a més han de mantenir cada any més serveis amb 
menys finançament. Així mateix, el nombre i l’import de les subvencions estan sent 
retallades any rere any, no només econòmicament, sinó també amb els terminis de 
cobrament, cosa que fa que cada vegada els ajuntaments tinguin uns romanents 
negatius de tresoreria més elevats, provocats per la necessitat d’avançar molts diners 
per cobrar-los no se sap quan. És per això que vista l’execució actual del pressupost i 
un cop transvasat el de l’any anterior i veient el resultat a mitja execució, es constaten 
dues coses importants. La primera és que l’estat d’execució és molt acurat, tenint en 
compte les previsions de despesa cosa que entenen que és una mostra de bon 
acompliment amb relació a la contenció de la despesa que està portant a terme l’equip 
de govern. La segona és que, malgrat això, s’està arrossegant des de fa molts anys 
una tresoreria negativa de gairebé 3 milions d’euros que fa que els proveïdors hagin 
de cobrar les seves factures en terminis cada vegada més llargs, amb les 
conseqüències negatives que això comporta. Per tant, entenen que si bé la despesa 
corrent està en contenció, s’han de fer, paral·lelament, altres passos amb relació al 
romanent de tresoreria, que no són altres que intentar assolir noves fonts d’ingressos i 
alhora alleugerir la despesa. Quant a la primera part de la moció, la reducció de sous 
en base a la retallada anunciada pel Decret del govern supera en cinc vegades els 
percentatges de la moció presentada anteriorment i tindran un import d’uns 25.000 
euros. Amb relació a la segona part, la supressió del càrrec de confiança que està 
desenvolupant les tasques de l’Oficina d’Habitatge, amb un cost actual de tresoreria de 
0 euros, passaria a un estalvi de 40.000 euros si aquesta tasca la desenvolupés un 
administratiu o funcionari de la corporació, ja que es rebria 20.000 euros de la 
subvenció i se n’estalviarien 20.000 més en sou. La supressió del càrrec de confiança 
que desenvolupa les tasques de modernització de l’Ajuntament suposaria un estalvi 
del sou que actualment percep, que és de 40.400 euros anuals. La seva tasca 
assignada d’aconseguir i tramitar subvencions recauria, com ha estat sempre, en els 
tècnics i administratius de les diferents àrees del consistori. En resum, la seva moció 
contempla la reducció del sou dels càrrecs electes i l’eixugada d’una part del romanent 
de tresoreria. Així, doncs, l’estalvi se situa al voltant dels 105.000 euros anuals, que 
serien destinats, com ja ha dit abans, a eixugar una part del romanent de tresoreria 
negatiu que pateix l’Ajuntament. Per acabar, explica que saben perfectament que això 
implica mesures dràstiques i de cap manera agradables de prendre, ja que causen un 
perjudici a tots els qui les pateixen, però la situació actual i la seva obligació és mirar 
pel bé general de tots els qui treballen a l’Ajuntament i posar els mitjans necessaris per 
sortir al més aviat possible d’aquesta situació, per tal d’evitar que les conseqüències 
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siguin molt pitjors en molt pocs mesos i afectin a molts més treballadors i al bon 
funcionament de la corporació. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que aquesta moció no és contradiu amb l’anterior, sinó que és 
complementària. Creuen que aquesta moció recull una sèrie de mesures d’estalvi real i 
no demagògic, amb l’objectiu d’aplicar amb efectes imminents la reducció de les 
retribucions de tots els càrrecs electes de l’Ajuntament en els mateixos percentatges 
proposats pel Govern central, així com el cessament dels càrrecs de confiança 
nomenats després de les eleccions municipals del 2007 i fruit del pacte de govern. Són 
conscients que són mesures no desitjables, però també necessàries i que el seu sentit 
de responsabilitat els obliga a prendre. La situació econòmica de l’Ajuntament, no 
exclusiva d’aquest municipi, com se sap, i fruit de diferents factors, entre ells la manca 
de finançament adequat als serveis reals que s’estan portant a terme, és de tots prou 
coneguda i s’ha evidenciat en el moment d’aprovar els actuals pressupostos. Però un 
cop vist l’estat d’execució el pressupost 2010 i un cop incorporades les operacions de 
l’anterior pressupost prorrogat, constaten la necessitat de noves mesures per reduir 
encara més la despesa. La proposta que presenten suposa un estalvi aproximat de 
85.000 euros. Per això creuen que no es tracta de fer gestos de cara a la galeria, sinó 
d’establir mesures que siguin realment efectives més enllà d’oportunismes polítics i 
partidistes. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que no entén com presentant la mateixa moció, UMdC estalvia 105.000 
euros i el PSC n’estalvia 85.000. Abans comentava que la moció anterior era un atac 
d’ERC. Comenta que aquesta és el contraatac dels altres dos grups de l’equip de 
govern, amb una moció triple. En primer lloc, demanen l’aplicació de reduir els sous 
d’acord amb el Decret del Govern. En aquest punt considera que tothom hi estarà 
d’acord. En segon lloc, es demana el cessament dels dos càrrecs de confiança, tots 
dos d’ERC. No vol dir res dels dos càrrecs de confiança, els quals coneix i li mereixen 
el màxim respecte com a persones, però una altra cosa és el càrrec que ocupen. Si bé 
sempre hi ha un moment per a la innovació i la modernització de l’Ajuntament, el cost 
d’aquesta persona fa que possiblement ara no sigui el millor moment per tenir aquest 
tècnic. Una altra cosa és el tècnic d’Habitatge, que duu a terme una bona tasca i que 
gràcies als ajuts i els convenis signats no li costa res a l’Ajuntament. Això vist des del 
punt de vista econòmic. Però hi ha un altre punt de vista, el polític, i és què hi ha en el 
fons d’aquesta moció. El senyor Serra ho ha definit a l’inici de la seva intervenció, quan 
parlava de contraatac. Sembla que estan assistint al trencament d’un pacte que, des 
de feia temps, s’aguantava pels pèls. Han aguantat molt, però sembla que s’ha arribat 
al trencament definitiu, perquè suposa que ERC dimitirà, ja que no creu que pugui 
aguantar, ni pugui explicar al poble, ni als seus electors, ni als seus afiliats els greuges 
que els socis de govern estan fent, només per cobrar. No ho podrien explicar. La seva 
responsabilitat com a regidor li fa dir que els plats bruts s’han de rentar a casa i en la 
intimitat, cosa que l’equip de govern no ha fet, i si no ho han fet és perquè tot està molt 
avançat. Tothom sabia dels problemes i de la manca d’enteniment. No sap de qui és la 
culpa, però creu que si s’aprova aquesta moció, de la qual s’abstindrà, ja que pensa 
que no és ni política ni econòmica, sinó la plasmació d’una lluita interna entre grups, la 
paraula tripartit que s’escrivia tota seguida, a partir d’ara es composarà de dues 
paraules independents. 
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Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que aquesta moció no es justifica per motius econòmics. En primer lloc, 
és manipuladora i falsa. El grup municipal d’ERC té mitja dedicació en el regidor Rafel 
Dulsat, mitja dedicació en un càrrec de confiança i unes indemnitzacions, com tots els 
regidors que hi ha aquí, igual que ell. En segon lloc, el tècnic d’innovació i 
modernització és un càrrec de confiança de tot el govern, tal i com diu l’Annex II del 
pacte de govern. Dir una altra cosa és iniciar joc brut, i el joc brut sempre és perillós. 
Qui ha de valorar si la supressió d’aquest càrrec de confiança de tot el govern és 
d’estalvi econòmic o no hauria de ser la Junta de Govern, escoltant quina feina i 
quines aportacions ha fet durant aquests tres anys, valorar-ho, i si el resultat és positiu 
mantenir-lo i si no ho és, destituir-lo, tal i com fa uns dies va demanar a l’alcalde el 
mateix tècnic. Explica que és fals que sigui d’estalvi econòmic, com ha dit el senyor 
Serra. ERC té mitja dedicació en un regidor, unes indemnitzacions com altres regidors 
i mitja dedicació del tècnic de l’Oficina d’Habitatge, que vol dir treballar 18 hores i 45 
minuts a la setmana. D’ençà que es va contractar aquest tècnic fins avui, l’Oficina 
d’Habitatge ha rebut 142.922 euros i el seu salari en aquest temps ha estat de 77.000 
euros.  O  sigui,  queda  un  superàvit  de  69.905  euros,  que  aniria  molt  bé  per  fer 
l’augment de jornada de la tècnica d’autoempresa que ara es contractarà sense saber 
que si la subvenció es concedirà. La pregunta és si hauria funcionat igual l’Oficina 
d’Habitage sense l’empenta d’algú com el tècnic que la feia funcionar. És una pregunta 
que no es podrà respondre mai, però el que sí que se sap és que si del que es tracta 
és de buscar l’equilibri entre recursos destinats i l’eficiència, els números parlen sols. 
Per tant, es pregunta quina confiança es mereixen els seus companys de govern quan 
diuen que és una mesura d’estalvi econòmic prescindir del tècnic de l’Oficina 
d’Habitatge, quan s’ha generat un superàvit de 77.000 euros. Obrir aquesta Oficina 
requereix un esforç molt gran i mantenir-la en funcionament demana un estil Barça, 
prepotència zero. Pensa que és una moció venjativa, del xantatge: si ERC presentava 
la moció anterior, els grups del PSC i d’UMdC presentaven aquesta i aquest és el 
tarannà permanent d’aquesta legislatura. Comenta que també és una proposta trampa, 
perquè es barregen dues propostes, insten l’alcalde perquè cessin els càrrecs de 
confiança, però resulta que una de les funcions de l’alcalde és nomenar i cessar els 
càrrecs de confiança i també les tinents d’alcalde i els regidors. Per tant, només cal 
que el senyor alcalde faci servir les seves atribucions, no cal fer una moció, l’alcalde 
no es pot amagar darrere d’aquesta moció. La reducció que proposen no l’entén, la 
d’ERC pot ser electoralista, però és clara, si es cobra 1000 es redueix 100. Amb 
aquesta moció, però, no se sap. Aquí hi ha uns regidors sense dedicació que cobren 
indemnització, és a dir, tenen un complement a un sou, com ell mateix; regidors, com 
el seu company, que tenen mitja jornada a la fàbrica i mitja jornada a l’Ajuntament i 
que, per tant, també és un complement. Aquests casos no es poden comparar amb un 
mileurista. També hi ha qui té jornada completa i una compatibilitat. Els dos únics 
regidors que tenen dedicació completa i res més són el senyor alcalde i la senyora 
Sílvia Tamayo. Així, doncs, comenta que li agradaria saber la rebaixa en cada cas. 
Amb aquesta moció es vol amagar el que realment es vol que és fer una rebaixa als 
sous inferior al 10% que proposaven en la seva moció. Evidentment, si s’aprova 
aquesta moció, que va camí a aprovar-se, se suposa que, finalment, després de tres 
anys es convocarà la comissió de seguiment del pacte per valorar si es compleix o no. 
De fet, la part del seu grup municipal ja no es compleix i potser serà el moment de 
revisar altres dedicacions, ja que el grup d’UMdC, amb tres regidors té dues 
dedicacions completes. Si es renuncia a aquestes dedicacions, aleshores sí que 
s’estalviarà de veritat. Per acabar, comenta que no calia aquesta moció reactiva per fer 
el que s’haurà de fer demà. 
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Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que considera que aquesta situació és patètica i ridícula. És patètic 
utilitzar un ple per fer paleses aquestes picabaralles. Entén que els ciutadans de Canet 
i la corporació no es mereix aquest descrèdit tan gran. En el Ple extraordinari de data 
12 de maig de 2010, el senyor alcalde va dir que valia la pena explicar les al·legacions 
presentades al pressupost per part del grup municipal de CiU, més enllà de si són de 
cara a la galeria o no. Les al·legacions es poden fer per dos motius, per qüestions de 
legalitat o d’oportunitat i aquestes no s’han pogut fer per qüestions de legalitat, perquè 
no hi ha res d’il·legal en la proposta del pressupost i, per tant, són d’oportunitat. 
Comenta que aquesta moció que ara presenten el PSC i UMdC no és per una qüestió 
de legalitat ni d’oportunitat, és simplement una revenja que tant el PSC com UMdC fan 
contra l’altre soci de govern. Amb aquesta mesura engeguen a dida el pacte de govern 
signat el juny del 2007. Una de les condicions d’aquell pacte, ja de per si antinatural, 
era precisament el que avui es trenca. Imaginen que, després d’això, alguna 
conseqüència a nivell polític hi haurà. Fer el contrari seria seguir en la dinàmica de 
follia permanent que aquest tripartit té acostumat el poble de Canet i que ara s’ha 
posat de manifest. Els agradaria saber, i per això interpel·la directament a la senyora 
Cati Forcano Isern, què ha passat d’extraordinari perquè en el Ple del dia 15 d’abril i 
posteriorment en el 12 de maig, les al·legacions al pressupost en aquest tema en 
concret fossin ignorades, rebutjades i fins i tot ridiculitzades i ara passin a formar part 
d’un  pla  d’estalvi  econòmic.  Els  agradaria  saber  també,  per  part  de  la  senyora 
Forcano, com és possible que el dia 11 d’abril d’enguany manifestessin en privat la 
impossibilitat d’aprovar un pressupost si es mantenien els càrrecs de confiança, tres 
dies després aprovaven el pressupost i un mes després demanen fer fora aquests dos 
càrrecs de confiança que ostenta ERC. Són preguntes que el poble vol saber. Demana 
a UMdC que expliqui quin sentit té mantenir aquest govern del tot ingovernable. Es 
dirigeix al senyor alcalde i li recorda que va dir que mentre fos alcalde no faria fora cap 
treballador de l’Ajuntament i li pregunta què ha canviat amb aquest mes que ha passat, 
per avenir-se a una proposta que fa tres anys que el grup municipal de CiU reclama. 
Pregunta si creu que algú s’empassa que aquesta moció és conseqüència de les 
mesures del desastrós govern del seu mateix partit. La paraula és revenja política 
entre els dos partits que han dirigit fins a dia d’avui el consistori que, no s’enganyi el 
senyor alcalde, han estat ERC i UMdC. Li diu al senyor alcalde que no ha guanyat mai 
cap elecció i, evidentment, d’aquesta forma tampoc pot manar l’Ajuntament. Fora bo 
que els partits troncals de país, com CiU i PSC es replantegessin de debò la seva 
política  d’aliances  a  nivell  municipal.  Companys  de  viatge  petits,  inestables  i 
interessats porten a situacions tan tristes com aquesta i el senyor alcalde un cop més 
és l’únic responsable d’aquest desgavell. Comenta que aquest equip de govern no té 
cap mena de credibilitat per tenir una política coherent en aquest últim any de 
legislatura. Evidentment l’única conseqüència positiva d’aquesta moció, si finalment, 
s’aprova, és la constatació que el seu grup municipal no anava errat. Els càrrecs de 
confiança eren una càrrega massa feixuga financerament parlant per un Ajuntament 
petit com aquest. Després de tres anys picant pedra en aquest sentit i sentint que no 
era una mesura encertada, avui es vol portar a terme. Aquesta moció no és una 
mesura econòmica, és una baralla a tres on el seu grup municipal no entrarà. Seria bo 
que ho arreglessin els tres grups del govern, el seu ha estat absolutament ignorat 
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durant aquest últims tres anys i ara no decidiran què s’ha de fer. No ho han pogut fer 
mai i no ho faran ara. Seria bo que ho decidís el senyor alcalde. Per aquests motius el 
grup municipal de CiU s’abstindrà. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual diu al senyor Jesús Marín Hernàndez que no 
contestarà la seva intervenció. 

 
21.- PRECS I PREGUNTES 

 
1.- Resposta del tinent d’alcalde d’Urbanisme a una pregunta del senyor Marín 
sobre el pla de millora urbana de determinats elements protegits pel catàleg de 
patrimoni 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, el qual explica que al ple del 25 de setembre de 2008 es va fer 
l’aprovació inicial d’aquest pla de millora; el 20 de maig del 2009, va arribar un informe 
favorable de la Direcció General de Patrimoni Cultural respecte d’aquest pla de millora; 
el 28 de maig del 2009, es va fer l’aprovació provisional al Ple i el 23 de setembre de 
2009,  la  Comissió  d’Urbanisme  de  Barcelona  va  deixar  en  suspens  l’aprovació 
definitiva fins a la presentació d’un text refós que completés el document presentat, 
mitjançant  l’aportació  d’un  estudi  cas  per  cas,  de  les  edificacions  afectades,  que 
valorés, per una banda la impossibilitat de materialitzar l’aprofitament reconegut pel 
planejament  general  en  la  planta  sotacoberta  i,  per  altra  banda,  les  implicacions 
formals que comportaria l’aplicació del pla de millora urbana amb relació al teixit urbà 
adjacent. Actualment, la propietat està redactant aquest text refós. Paral·lelament, el 
senyor Infiesta, en nom de la Pensió Mitus va sol·licitar, en data 16 d’agost del 2007, 
llicència d’obres majors per a la reforma i l’ampliació de l’edifici ubicat a la riera de la 
Torre número 20. Aquest edifici està inclòs al catàleg de patrimoni, fitxa B092. Com 
que l’edifici està catalogat, el tècnic municipal va emetre un informe en el qual 
especifica  que  per   tal  d’informar  favorablement  aquest  sol·licitud   de  llicència 
l’interessat haurà d’aportar l’autorització expressa de la Comissió de Patrimoni. En 
data 24 de gener de 2008 i de 15 de febrer de 2008, l’arquitecte responsable del 
projecte presenta nova documentació, en la qual es justifica que l’execució d’aquesta 
reforma  i  ampliació  de  l’immoble  es  farà  en  dues  fases.  La  primera  fase  serà 
l’ampliació de la profunditat de l’edifici i la segona, la reforma de la coberta de l’edifici. 
S’informa favorablement aquesta petició, tenint en compte que la segona fase queda 
subjecta a l’aprovació definitiva d’aquest pla de millora. Després d’aquesta explicació 
convida al senyor Jesús Marín Hernàndez que vingui a consultar un dia aquests 
expedients per veure si hi ha alguna irregularitat urbanística, ja que és el que va 
preguntar en el ple anterior. Des d’Urbanisme, si es detecta alguna irregularitat s’inicia 
un procediment de restabliment de la legalitat i el senyor Marín, com a regidor de 
l’Ajuntament, pot accedir a aquesta documentació per veure si se n’ha comès cap. 
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2.- Prec del senyor Òscar Figuerola Bernal 
 

Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, el qual explica que durant el mes de juliol ell mateix i el seu 
company de grup estaran de vacances i que al ple del 30 de juliol no hi seran. Demana 
que ningú no interpreti coses que no són. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.55 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària,                                                           L’alcalde, 

 
 
 
 

Núria Mompel Tusell                                                Joaquim Mas Rius 


