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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE MAIG  
DE 2014 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.36 hores 
Hora que acaba: 22.45 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Àngel López Solà 
Josep M. Masvidal Serra 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Sílvia Tamayo Mata 
Jordi Planet Rovira 
Víctor Cerveto Hernández 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Coia Tenas Martínez 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació. També hi assisteix 
Daniel Martín Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 27.03.14 i les 
de les sessions extraordinàries de data 06.03.14 i 29.04.14 

2) Donació compte Decret de l’Alcaldia 612/2014, de 9 de maig, de canvi de 
delegació de l’Àrea de Joventut 

3) Donar compte Decret de l’Alcaldia 652/2014, de 15 de maig, de liquidació 
del pressupost 2013 

4) Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 2013 
5) Aprovació modificació de crèdit 13/2014 
6) Aprovació modificació de crèdit 14/2014 
7) Aprovació tarifes casalet estiu escola bressol municipal curs 2013-2014 
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8) Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal número 13. Taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al mercat municipal i 
l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada estival 

9) Aprovació actualització inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Canet 
de Mar referida a 31 de desembre de 2012 i 31 de desembre de 2013 

10) Designació per ocupar el càrrec de jutge de pau substitut de Canet de Mar 
11) Aprovació inicial del Reglament municipal d’honors i distincions de Canet de 

Mar 
12) Moció que presenten els grups municipals de CiU, UMdC, ERC i PSC amb 

relació als 35 anys d’ajuntaments democràtics al servei de la ciutadania 
13) Moció que presenten els grups municipals de CiU, UMdC, PP, ERC i PSC 

amb relació a la sol·licitud de la Creu de Sant Jordi per al centre educatiu 
Santa Rosa de Lima 

14) Moció que presenten els grups municipals de CiU, UMdC, ERC i PSC amb 
relació al centenari de la constitució de la Mancomunitat de Catalunya 

15) Moció que presenten els grups municipals de CiU, UMdC, ERC i PSC 
contra l’aplicació de la Llei Wert 

16) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal donant la benvinguda a tothom. 
Agraeix la presència de Ràdio Canet que permet que aquest debat pugui ser seguit 
per tots els vilatans. Abans de començar la sessió dóna la benvinguda a la primera 
tinenta d’alcalde, la senyora Cati Forcano Isern, que s’ha incorporat a la feina i explica 
que, en els propers mesos, la secretària de la corporació serà la senyora Cristina 
Cabruja i Sagré, que substitueix la senyora Núria Mompel i Tusell, que serà mare ben 
aviat. Per últim, demana de fer un minut de silenci en memòria del caporal Ferran 
Terrones que va morir fa unes setmanes. Creu que és un homenatge merescut per la 
seva humanitat i professionalitat. Fet el minut de silenci, recorda que les intervencions 
aniran de major a menor representació. També explica que el punt número 11 de 
l’ordre del dia, referent a l’aprovació inicial del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, si a tots els regidors els sembla bé, es tractarà després 
de l’aprovació de les actes, ja que, d’aquesta manera, els artistes que han col·laborat 
en l’elaboració dels dissenys i que són presents a la sala podran marxar un cop 
debatut aquest assumpte. Tots els regidors s’hi mostren conformes i, per tant, el 
senyor alcalde dóna pas al primer punt de l’ordre del dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
27.03.14 I LA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 29.04.14 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC fa una observació a 
l’acta de la sessió ordinària de data 27.03.14, que fa referència a una de les seves 
intervencions sobre les activitats complementàries del Canet Rock. Explica que a la 
pàgina 68, a l’últim paràgraf, ERC demana que s’instal·li una fira al llarg de la riera 
Gavarra i no posa què és el que s’ha d’instal·lar. Així, doncs, aquestes dues actes 
s’aproven per unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el 
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nombre de dret del Ple municipal, amb l’esmena següent a l’acta de la sessió ordinària 
de data 27.03.14: 
 
Pàgina 68, línia 47: 
 
On posa:  
 
[...] que s’instal·li al llarg de tota la riera Gavarra perquè aquestes persones puguin [...] 
 
Ha de posar: 
 
[...] que s’instal·li al llarg de tota la riera Gavarra una fira perquè aquestes persones 
puguin [...], amb motiu del Canet Rock [...] 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL D’HONORS I 
DISTINCIONS DE CANET DE MAR 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar vol premiar aquelles persones i entitats que li 
presten serveis i l’ajuden a enriquir-se, perquè l’obra exemplar d’aquestes persones es 
conegui, es difongui i perduri en la memòria col·lectiva del municipi, perquè les futures 
generacions continuïn aquesta obra, treballant per al seu poble i el seu país i perquè 
aquesta societat esdevingui, amb l’ajut de tothom més solidària i més rica en la 
igualtat, la fraternitat i la justícia social. 
 
Atès que per aquest motiu, cal disposar d’un reglament especial que reguli el 
procediment i prevegi els casos, els mèrits o els serveis que puguin determinar la 
concessió de condecoracions o alguna altra classe d’honors. 
 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 236 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. 
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i els reglaments 
municipals i de les modificacions que puguin produir-se implica, per imperatiu de 
l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient 
de formació de l’ordenança o el reglament corresponent i la designació d’una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma o les 
modificacions d’aquesta. 
 
És per això que, en data 22 de febrer d’enguany, l’alcalde va resoldre iniciar expedient 
per redactar i aprovar el text per a un reglament municipal d’honors i distincions de 
Canet de Mar i, a aquest efecte, va disposar constituir una comissió d’estudi perquè 
redactés aquest reglament., integrada pels titulars de diferents regidories, la tècnica de 
Comunicació i la secretària de l’Ajuntament, la qual estava presidida per l’alcalde de la 
corporació 
 
Aquesta comissió d’estudi es va reunir en data 16 de maig de 2013, reunió en la qual 
es va formular el projecte de Reglament municipal d’honors i distincions i es va acordar 
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encarregar els dissenys de les medalles i els títols honorífics a una comissió d’artistes 
locals. 
 
En data 19 de maig de 2014, la comissió d’estudi es va tornar a reunir i van arribar a 
l’acord d’aprovar els dissenys elaborats per aquesta comissió d’artistes locals i 
incorporar-los a la proposta de Reglament com a annex I. 
 
Així mateix, en aquesta mateixa reunió també es va aprovar incorporar un segon 
annex, en el qual es regula l’atorgament de medalles, honors i distincions als membres 
de la Policia Local i dels serveis de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vist el text resultant, redactat per aquesta comissió d’estudi abans esmentada, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 20, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei de bases 
de règim local. 
 
Vist i trobat conforme l’informe favorable de Secretaria. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, 
de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda per 
unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del 
Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament municipal d’honors i distincions de Canet 
de Mar, el text íntegre del qual es transcriu a  continuació: 
 

REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
PREÀMBUL 
 
El poble de Canet de Mar, i l’Ajuntament en el seu nom, té la decidida voluntat de ser 
agraït amb aquelles persones i institucions que li presten serveis i l’ajuden a enriquir-lo 
des de les més variades formes de l’activitat humana i vol premiar-les perquè la tasca 
exemplar d’aquestes persones i institucions es conegui, es difongui i perduri així en la 
memòria col•lectiva dels canetencs i les canetenques i perquè les generacions futures 
continuïn aquesta obra, treballant per a la població i perquè aquesta societat esdevingui 
més solidària, justa i, en definitiva, millor. 
 
L’article 191 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals, de 28 de novembre de 1986, disposa que per a la concessió 
d’honors i distincions per part de les corporacions es necessita tenir un reglament 
especial que reguli el procediment i prevegi en l’articulat els casos, els mèrits o els 
serveis que puguin determinar la concessió de condecoracions o alguna altra classe 
d’honors. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió plenària de data 13 de gener de 1988 va 
acordar aprovar inicialment el Reglament especial d’honors i distincions, el qual fou 
aprovat definitivament en data 29 de febrer de 1988. 
 
Més endavant, l’any 2000, l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar un altre Reglament 
d’honors i distincions per adaptar-lo a la nova societat canetenca, el qual es va publicar 
al BOP número 4 de 4 de gener de 2001. 
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D’ençà de l’any 2000, però, la societat canetenca ha sofert canvis demogràfics, històrics i 
socials que aconsellen l’elaboració d’un nou Reglament d’honors i distincions més 
complet.  
 
Les medalles, els títols, els honors i les distincions regulades en aquest Reglament tenen 
caràcter exclusivament honorífic i no se’n deriva cap dret administratiu o econòmic. 
 
Aquest Reglament s’estructura en set capítols: sobre les disposicions generals de les 
distincions honorífiques municipals, la medalla d’or de la població de Canet de Mar, els 
títols de fill/a predilecte/a i fill/a adoptiu/iva de Canet de Mar, el diploma al mèrit 
associatiu, el procediment de concessió de les distincions, el llibre d’honor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i el Registre Municipal dels Honors i les Distincions. 
Consta, en total de 44 articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria, una 
disposició final i un annex. 
 
 
CAPÍTOL 1 
 
DISPOSICIONS GENERALS DE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES MUNICIPALS 
 
Article 1 
 
Aquest Reglament, el qual es basa, essencialment, en els preceptes generals, continguts 
als articles 186 al 191 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals, de 28 de novembre de 1986, és l’únic text legal invocable per 
promoure i, si s’escau, concedir honors i distincions per part de l’Ajuntament a favor de 
persones o entitats a les quals se les consideri creditores. 
 
Article 2 
 
Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter exclusivament 
honorífic, per la qual cosa no atorguen cap dret de caire administratiu o econòmic. 
 
Article 3 
 
Amb l’única excepció del Cap de l’Estat, no es poden concedir honors o distincions a 
aquells que exerceixen càrrecs públics i respecte dels quals l’Ajuntament es troba en 
relació de subordinació, jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin aquests motius. 
 
Article 4 
 
La concessió de les distincions s’ha de regir per les normes i les indicacions establertes 
en aquest Reglament. 
 
Article 5 
 
Els honors i les distincions que queden regulats en aquest Reglament són: 
 
- Medalla d’or de la població de Canet de Mar 
- Títol de fill/a predilecte/a de Canet de Mar 
- Títol de fill/a adoptiu/iva de Canet de Mar 
- Diploma al mèrit associatiu 
 
Cadascun dels honors i les distincions s’entendran separadament. 
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Article 6 
 
L’atorgament dels guardons enumerats a l’article 5 exigeix el compliment previ de les 
formalitats previstes, per a cada cas, en aquest Reglament. Són nuls i sense cap valor ni 
efecte tots els honors, les distincions, les medalles i els títols atorgats al marge de les 
determinacions contingudes en aquest Reglament. 
 
 
CAPÍTOL 2 
 
DE LA MEDALLA D’OR DE LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR 
 
Article 7 
 
La medalla d’or de la població de Canet de Mar és una recompensa local, creada per 
premiar els mèrits extraordinaris que concorrin en persones, entitats o corporacions, tant 
del municipi, de la comarca, de Catalunya, de l’Estat com estrangeres que s’hagin 
caracteritzat pels serveis prestats al municipi de Canet de Mar. 
 
Article 8 
 
La medalla d’or de la població de Canet de Mar té caràcter vitalici, llevat del supòsit 
contemplat a l’article 11. No es poden atorgar més de dues medalles a l’any i el nombre 
total de persones –en vida- o entitats –en funcionament- amb aquesta distinció no pot 
superar el de deu.  
 
Article 9 
 
La medalla d’or de la població de Canet de Mar es pot lliurar a fills i filles del municipi que 
hagin ostentat càrrec a institucions supramunicipals i que s’hagin caracteritzat per un 
esperit compromès amb el municipi en un període dilatat en el temps, però mai no s’ha 
d’atorgar mentre es trobin en exercici del càrrec. 
 
Article 10 
 
També poden ser distingits amb la medalla d’or de la població de Canet de Mar, els 
treballadors de l’Administració local, que s’hagin distingit per una aportació meritòria en la 
seva trajectòria professional o bé per contribucions excepcionals en un moment donat. 
 
Article 11 
 
Les medalles d’or de la població de Canet de Mar es poden lliurar a títol pòstum. 
Aquestes medalles es poden lliurar a cos present sobre el taüt o bé als familiars del finat 
en un acte específic. 
 
Article 12 
 
Les persones distingides amb la medalla d’or de la població de Canet de Mar tenen dret 
a acompanyar el consistori als actes locals solemnes. L’Alcaldia els trametrà una 
comunicació oficial a la qual hi figurarà el lloc, la data i l’hora d’assistència de l’acte o 
solemnitat amb la invitació corresponent a assistir-hi. Han d’assistir-hi amb la distinció 
atorgada, motiu pel qual han estat convidats. 
 
Article 13 
 
Les persones físiques o jurídiques a qui hagi estat atorgada la medalla d’or de la 
població de Canet de Mar poden donar el seu nom a vies o espais públics de la població. 
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CAPÍTOL 3 
 
DELS TÍTOLS DE FILL/A PREDILECTE/A I FILL/A ADOPTIU/IVA DE CANET DE MAR 
 
Article 14 
 
1. La concessió del títol de fill/a predilecte/a de Canet de Mar només pot recaure en 
aquelles persones que havent nascut al municipi, hagin destacat de forma extraordinària 
per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici o honor de 
Canet de Mar i que hagin assolit aquesta consideració indiscutible  davant la ciutadania 
de Canet de Mar. 
 
2. Excepcionalment, es pot concedir aquest títol a les persones que sense complir aquest 
requisit hi hagi constància que hagin viscut a Canet de Mar la major part de la seva vida 
 
 
Article 15 
 
La concessió del títol de fill/a adoptiu/iva de Canet de Mar es pot atorgar a les persones 
que, sense haver nascut a Canet de Mar, reuneixin les circumstàncies apuntades a 
l’article anterior. 
 
Article 16 
 
Tant el títol de fill/a predilecte/a com el títol de fill/a adoptiu/iva de Canet de Mar es poden 
concedir a títol pòstum, sempre que la persona finada acomplís els mèrits necessaris. 
 
Article 17 
 
Tant el títol de fill/a predilecte/a com el títol de fill/a adoptiu/iva de Canet de Mar es 
reconeixen en igual jerarquia i l’única prelació que ha de prevaldre és l’antiguitat de la 
seva concessió. 
 
Article 18 
 
El títol de fill/a predilecte/a i el títol de fill/a adoptiu/iva de Canet de Mar tenen caràcter 
vitalici, llevat del supòsit contemplat a l’article 16 i es concedeixen amb criteris molt 
restrictius de forma que, simultàniament, no hi pot haver –en vida- 5 títols en cadascuna 
de les dues modalitats. La concessió de nous títols ve condicionada a l’existència de 
vacants llevat d’un cas molt excepcional. 
 
Article 19 
 
Les persones distingides amb el títol de fill/a predilecte/a o fill/a adoptiu/iva tenen dret a 
acompanyar el consistori als actes locals solemnes. L’Alcaldia els trametrà una 
comunicació oficial a la qual hi figurarà el lloc, la data i l’hora d’assistència de l’acte o 
solemnitat amb la invitació corresponent a assistir-hi. Han d’assistir-hi amb la distinció 
atorgada, motiu pel qual han estat convidats. 
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CAPÍTOL 4 
 
DEL DIPLOMA AL MÈRIT ASSOCIATIU 
 
Article 20 
 
El diploma al mèrit associatiu és creat per l’Ajuntament de Canet de Mar en 
reconeixement a les tasques desinteressades de persones i associacions per a beneficis 
d’altres de la mateixa població durant un període considerable. 
 
Article 21 
 
La concessió del diploma al mèrit associatiu també es pot atorgar a aquelles persones 
que, sense haver nascut a Canet de Mar, reuneixin les circumstàncies apuntades a 
l’article anterior, tant a títol personal com de president o representant de l’associació 
mereixedora. 
 
Article 22 
 
El diploma al mèrit associatiu és concedit en vida del mereixedor i té caràcter vitalici. 
 
Article 23 
 
Tots els diplomes al mèrit associatiu es reconeixen en igual jerarquia i l’única prelació 
que prevaldrà és l’antiguitat de la seva concessió. 
 
 
CAPÍTOL 5 
 
DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES DISTINCIONS 
 
Article 24 
 
Qualsevol moció, instància, proposta o memorial amb la iniciativa de concessions 
honorífiques per part de l’Ajuntament ha de ser objecte de curs administratiu normal i ha 
de determinar la formació d’expedient, sense la diligència del qual no es pot aprovar cap 
honor ni distinció. 
 
Article 25 
 
L’expedient s’ha d’iniciar per un decret de l’Alcaldia i, per norma general, es farà públic al 
Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans informatius propis del consistori. També s’ha 
de publicar a mitjans externs si n’hi ha i es considera necessari. 
 
Article 26 
 
L’Alcaldia pot sol·licitar informes de manera reservada o no a les autoritats locals o a 
d’altres elements representatius de la docència o d’altre ordre, sempre que tinguin 
rellevància a la població corresponent, abans de dur a terme la resolució definitiva. 
 
Article 27 
 
L’expedient previ a la concessió dels honors i les distincions que regula aquest 
Reglament pot ser instruït de les maneres següents: 
 
 D’ofici, per acord de la majoria dels membres que integren l’Ajuntament. 
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 A petició de la majoria d’associacions que estiguin en funcionament legal i inscrites al 
registre d’entitats a la població de Canet de Mar. 

 A sol·licitud del 20% dels residents majors d’edat, inscrits al padró d’habitants 
corresponent. 

 
Article 28 
 
En l’acord inicial de l’Ajuntament o en els escrits de les entitats o de particulars, s’hi ha 
de fer constar els fets i les circumstàncies ben concretes que siguin motiu de l’expedient, 
sobretot les dades de la persona o l’entitat mereixedora de la distinció. També caldrà que 
hi figuri la classe d’honor o distinció que es proposa. 
 
Article 29 
 
A la mateixa sessió en què s’acordi la incoació de l’expedient s’ha de designar el 
membre de la corporació que hagi d’actuar com a instructor i el funcionari a qui se li 
confiï el càrrec de secretari i una comissió en la qual hi ha d’haver representats tots els 
grups polítics que integren el Ple municipal que farà el seguiment de l’expedient fins 
arribar a la proposta de resolució. Aquesta Comissió serà presidia per l’alcalde/essa del 
municipi. 
 
Article 30 
 
1. La resolució per a la concessió de la medalla d’or ha de ser adoptada pel Ple de 
l’Ajuntament per les ¾ parts dels membres d’aquest òrgan col·legiat. 
 
2. La resolució per a la concessió del títol de fill/a predilecte/a, fill/a adoptiu/va i el 
diploma al mèrit associatiu ha de ser adoptada pel Ple de l’Ajuntament per les 2/3 parts 
dels membres d’aquest òrgan col·legiat. 
 
Article 31 
 
Els atributs o els documents representatius dels honors i les distincions concedits s’han 
de lliurar als interessats pel senyor alcalde en acte públic d’homenatge, en la forma que 
l’Ajuntament disposi en adoptar l’acord de concessió i han de tenir les llegendes que 
s’indiquin als annexos. 
 
Article 32 
 
En el supòsit d’una concessió a títol pòstum es pot obviar la instrucció “a priori” de 
l’expedient sempre i quan l’aprovació de concessió es faci en els mateixos termes i 
majories que s’especifiquen en aquest Reglament, i sempre i quan la família hi estigui 
d’acord. 
 
Article 33 
 
Quan es tracti de concedir distincions a personalitats estrangeres i sigui convenient per 
manca de temps, l’expedient pot ser substituït per un escrit raonat de l’Alcaldia, dirigit al 
Ple, perquè pugui facultar l’alcalde/essa perquè, en nom del consistori, pugui conferir la 
distinció o distincions que estimi adients. Se n’haurà de donar compte a la primera sessió 
plenària que es dugui a terme. 
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Article 34 
 
Quan la proposta es faci en favor d’un funcionari local s’ha de tenir en compte les normes 
contingudes a la legislació vigent sobre els funcionaris de l’Administració local. 
 
Article 35 
 
1. Les medalles i els títols es poden revocar si les persones que en són titulars fan actes 
o manifestacions contraris als motius que van justificar-ne la concessió o que si els 
haguessin fet en el temps de l’atorgament no l’haurien permès. 
 
2. Es pot sol·licitar la revocació de les medalles i els títols: 
 
 D’ofici, per acord de la majoria dels membres que integren l’Ajuntament. 
 A petició de la majoria d’associacions que estiguin en funcionament legal i inscrites 

al registre d’entitats a la població de Canet de Mar. 
 A sol·licitud del 20% dels residents majors d’edat, inscrits al padró d’habitants 

corresponent. 
 
3. La revocació serà acordada pel mateix òrgan que va atorgar la distinció amb la 
tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, que haurà d’instruir-se en els 
mateixos termes que els indicats per a la seva concessió, i amb els mateixos quòrums 
d’aprovació.  
 
 
CAPÍTOL 6 
 
DEL LLIBRE D’HONOR DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Article 36 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar disposa d’un llibre d’honor de la institució obert únicament 
amb l’objectiu de deixar constància de la rellevància de les personalitats que han visitat 
l’Ajuntament. D’alguna forma suposa una síntesi de la història de l’ens municipal per 
mitjà de la signatura dels seus visitants. 
 
Article 37 
 
També poden signar al llibre d’honor de l’Ajuntament de Canet de Mar, aquelles 
persones que hagin estat distingides amb qualsevol dels honors i distincions que regula 
aquest Reglament. 
 
Article 38 
 
El llibre d’honor es diposita per a la seva custòdia i cura a les dependències de 
l’Ajuntament. La Secretaria General ha de vetllar pel seu estat, conservació i ús adequat. 
 
 
CAPÍTOL 7 
 
REGISTRE MUNICIPAL DELS HONORS I LES DISTINCIONS 
 
Article 39  
 
Es crea el Registre Municipal dels Honors i les Distincions de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, adscrit a la Secretaria General. Aquest registre té naturalesa administrativa i es 
regeix per les disposicions d’aquest títol. 
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Article 40 
 
Tenen accés al Registre Municipal dels Honors i les Distincions tots els honors i les 
distincions que atorgui l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Article 41 
 
S’han d’inscriure al Registre Municipal dels Honors i les Distincions, a l’efecte de poder 
conèixer en tot moment la vigència de les distincions inscrites, els actes següents: 
 
1. Els atorgaments dels honors i les distincions. 
2. La Denegació de qualsevol honor o distinció. 
3. La revocació d’aquests honors i distincions. 
4. El traspàs de les persones guardonades i de la dissolució de les entitats 
corresponents. 
 
Article 42 
 
Les inscripcions al Registre Municipal dels Honors i les Distincions s’han de fer sempre 
d’ofici. 
 
Article 43 
 
El Registre Municipal dels Honors i les Distincions és públic. La consulta dels 
assentaments es fa de conformitat amb allò que es disposa en la normativa reguladora 
del procediment administratiu comú. 
 
Article 44 
 
Es poden lliurar certificacions dels assentaments al Registre Municipal dels Honors i les 
Distincions a instància de les persones interessades. 
 
 
Disposició addicional 
 
L’Alcaldia és l’òrgan competent per dictar les disposicions de desenvolupament i 
execució que calguin d’aquest Reglament. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que es disposa en 
aquest Reglament. 
 
 
Disposició final 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
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ANNEX I 
 
Fitxa tècnica 
Botó de solapa Fill Predilecte de Canet de Mar 

 
Imatge del drac 
Mides:  18mm de diàmetre x  2mm de gruix 
Metall:  llautó polit i envernissat  
Tècnica: microfusió 
Gravat part superior semicircular:  FILL PREDILECTE 
Gravat part inferior horitzontal: CANET DE MAR 
     ANY 
Embolcall: capsa de metacrilat transparent 
Mides capsa:  60x100x110mm 
El botó de solapa està adherit a un cercle de metacrilat transparent que reposa en una 
plataforma de 15 mm d’alçada 
 
 
Fitxa tècnica 
Botó de solapa Fill adoptiu de Canet de Mar 

 
Imatge del drac 
Mides: 18mm de diàmetre - gruix 2mm 
Metall: llautó polit i envernissat 
Tècnica: microfusió 
Gravat part superior semicircular:  FILL ADOPTIU 
Gravat part inferior horitzontal: CANET DE MAR 
     ANY 
Embolcall: capsa de metacrilat transparent  
Mides capsa: 60x100x110mm 
El botó de solapa està adherit a un cercle de metacrilat transparent que reposa en una 
plataforma de 15 mm d’alçada 
 
 
Fitxa tècnica 
Medalla d’or de la vila de Canet de Mar 

 
Imatge del drac  
Mides: 65 x 1,5mm 
Tècnica:  tall làser amb gravat a les dues cares  
Metall:  llautó envernissat 
Penjoll Cordó d’antelina marró 
Gravat a l’ anvers de la medalla: 
Part superior semicircular: MEDALLA D’OR 
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Part inferior horitzontal: CANET DE MAR 
    ANY 

Gravat al revers de la medalla: 

Situat a la part superior semicircular:  Mèrit a la Cultura o d’altres, segons distinció 
Part inferior horitzontal: nom i cognoms de la persona a qui es lliura i data del 
lliurament 
Embolcall: capsa de metacrilat transparent 
Mides capsa: 60 x 100 x 110mm.   
La medalla reposa en una plataforma de 15 mm d’alçada, fixada en una ranura al 
metacrilat. 
 
 
TÍTOL DE FILL/A PREDILECTE/A  
 
El diploma contindrà l’escut de Canet de Mar i la llegenda de fill/a predilecte/a, amb 
l’escrit següent: 
 
L’excel·lentíssim Ajuntament de Canet de Mar, interpretant el sentir general dels 
ciutadans, concedeix al/la senyor/a ____ el merescut títol de fill/a predilecte/a de Canet 
de Mar, com a reconeixement públic dels mèrits singulars contrets per la conducta 
observada cap als interessos generals d’aquesta població. 
 
Canet de Mar, __ de/d’ __ de 20__ 
 
L’alcalde/ssa       El secretari/a 
 
 
Les persones distingides amb el títol de fill/a predilecte/a rebran també un botó de solapa 
que ostentarà al revers el seu nom i cognoms i la data de concessió. 
 
 
TÍTOL DE FILL/A ADOPTIU/IVA 
 
El diploma contindrà l’escut de Canet de Mar i la llegenda de fill/a adoptiu/iva, amb l’escrit 
següent: 
 
L’excel·lentíssim Ajuntament de Canet de Mar, amb el desig que quedi constància del 
seu agraïment i també perquè així ho desitgen els ciutadans, s’honora concedir al/la 
senyor/a ____ el digne títol de fill/a adoptiu/iva de Canet de Mar, com a reconeixement 
públic dels mèrits rellevants contrets per la conducta observada cap als interessos 
generals d’aquesta població. 
 
Canet de Mar, __ de/d’ __ de 20__ 
 
L’alcalde/ssa       El secretari/a 
 
 
Les persones distingides amb el títol de fill/a adoptiu/iva rebran també un botó de solapa 
que ostentarà al revers el seu nom i cognoms i la data de concessió. 
 
 
DIPLOMA AL MÈRIT ASSOCIATIU 
 
El diploma contindrà l’escut de Canet de Mar i la llegenda Diploma al mèrit associatiu, 
amb l’escrit següent: 
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L’excel·lentíssim Ajuntament de Canet de Mar, interpretant el sentir general dels 
ciutadans, concedeix al/la senyor/a ____ el merescut diploma al mèrit associatiu, com a 
reconeixement públic dels mèrits singulars contrets per la conducta observada cap als 
interessos generals de la població de Canet de Mar. 
 
Canet de Mar, __ de/d’ __ de 20__ 
 
L’alcalde/ssa       El secretari/a 
 
Si es tracta del lliurament d’aquest diploma a una associació o entitat, l’escrit ha de ser el 
següent: 
 
L’excel·lentíssim Ajuntament de Canet de Mar, interpretant el sentir general dels 
ciutadans, concedeix a l’associació ____ el merescut diploma al mèrit associatiu, com a 
reconeixement públic dels mèrits singulars contrets per la conducta observada cap als 
interessos generals de la població de Canet de Mar. 
 
 
FITXA TÈCNICA GRAVAT DE MENCIONS HONORÍFIQUES 
 

 
 
Gravat calcogràfic. 
Paper Hahnemühle blanc de 250g. 
 
Mides del paper: 42 x 30 cm. 
Estampa:  34.7 x 23 cm. 
Tècnica: Aiguafort sobre coure. 
Gofrat en planxa  de coure de 0,5 mm ( diàmetre aproximat de la peça 63 mm). 
Tinta (negre) RSR 
Collage amb paper japó blanc de fibra llarga, estampat amb els colors: blau de 
prússia, blau ultramar, ceruli, oceà, turquesa, cian i pigment d’or (en diferents 
concentracions de laca transparent). 
El suport del gravat és un sandvitx de metacrilat de 43x31cm. corbat 
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Aquests dissenys han estat elaborats per una comissió d’artistes locals, integrada per: 
 
Neus Soler 
Montserrat Badia 
Salvador Castellà 
Ramon Faucon 
José Antonio Maynat 
Miquel Copons 
 
 
ANNEX II 
 
REGLAMENT  DE MEDALLES, HONORS I DISTINCIONS DELS MEMBRES DE LA 
POLICIA LOCAL I DELS SERVEIS DE LA ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
I DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1  
 
1. L’objecte d’aquest Reglament és la regulació de la concessió de medalles, honors i 

distincions que l’Ajuntament de Canet de Mar consideri atorgar als membres de la 
Policia Local de Canet de Mar i als membres de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar.  

2. Aquest Reglament es redacta a l’empara del que disposen els articles 186 a 191 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.  

3. Es crea una condecoració denominada medalla d’honor que tindrà per objecte 
recompensar els membres de la Policia Local i els auxiliars del cos, així com els 
membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar que es 
distingeixin en el compliment dels seus deures, tant pel sacrifici patit amb ocasió del 
desenvolupament del seu càrrec o feina, com per les seves rellevats i continuades 
actuacions al servei del municipi.  
La concessió de l’anomenada medalla, s’ajustarà al disposat en aquest            
Reglament.  

 
 
II. CLASSES I CATEGORIA 
  
Article 2 
 
1. La medalla d’honor serà de dues classes:  

a. Al sofriment.  
b. Al mèrit  

2. Cada una de les classes de medalla tindrà les categories següents:  
a. Primera: d’or.  
b. Segona: de plata.  
c. Tercera: de bronze  

 
Article 3 
 

1. La medalla d’honor al sofriment és concedirà a qui, en acte de servei, hagi sofert 
qualsevol accident, mutilació o malaltia greu, sempre que no provingui de negligència 
o imprudència que li sigui imputable.  

2. El seu atorgament s’ajustarà a la graduació següent:  
a. Categoria d’or a aquells que han posat en perill la seva vida, morin o quedin 

incapacitats permanentment per al servei.  
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b. Categoria de plata a aquells que en la mateixa circumstància quedin incapacitats 
temporalment per al servei. 

c. Categoria de bronze per aquells que pateixen les molèsties d’un tractament clínic 
i pateixin una disminució parcial de la seva integritat corporal no compresa als 
suposats anteriors.  

 
Article 4  
 

1. La medalla d’honor al mèrit al servei podrà atorgar-se a aquells que per les seves 
tasques professionals hagin prestat rellevants serveis de contrastada eficàcia.  

2. La seva concessió a les diverses categories s’ajustarà al següent:  
a. Categoria d’or a qui s’hagi distingit de manera extraordinària pel seu grau 

d’eficiència en la seva pràctica de servei o al compliment dels deures propis del 
seu càrrec o destí.  

b. Categoria de plata als que hagin fet actes de mèrit excel·lent o hagin prestat 
serveis durant 35 anys sense interrupció ni nota desfavorable al seu expedient 
personal.  

c. Categoria de bronze per qui acrediti qualsevol altre fet de transcendència pública 
o importància pràctica per a fins propis del servei o hagin prestat aquest servei 
durant 25 anys sense interrupció ni nota desfavorable al seu expedient personal.  

 
 
III- MODELS  
 
Article 5  
 

1. Les medalles d’or seran encunyades d’acord amb el disseny i l’emblema detallats a 
continuació:  
a. La seva forma serà rodona i la seva mida serà de 3,5 cm. de diàmetre i tindrà 

dos mil·límetres de gruix.  
b. El seu anvers ostentarà un disseny amb relleu consistent en l’escut de la 

població de Canet de Mar i al peu una inscripció que digui: Honor al sofriment o 
bé Honor al mèrit.  

c. Al revers hi haurà la inscripció corresponent a la classe de la medalla atorgada.  
 
Article 6  
 
1. Tota medalla anirà subjecta a una cinta de color vermell per les d’Honor al sofriment 

i de color blau per les d’Honor al mèrit.  
2. L’ample total de les cintes respectives serà de tres centímetres i mig i l’alçada, 

inclosa la part recollida per ambdós costats de la vora inferior, serà de cinc 
centímetres.  

3. El passador que subjectarà la cinta per la vora superior, serà una lligació metàl·lica 
apropiada i el color estarà d’acord amb la categoria respectiva. 

 
 
IV- EXPEDIENTS 
 
Article 7  
 
El procediment de concessió de les distincions honorífiques serà el mateix que regula el 
Reglament d’honors i distincions en el capítol 5, articles 24 a 30. 
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V- CONCESSIÓ 
 
Article 8  
 
1. Les medalles d’honor podran atorgar-se a títol pòstum.  
2. En el supòsit de mort ocorreguda notòriament en les circumstàncies previstes a 

l’article 3.1 i 3.2a podrà atorgar-se provisionalment la medalla d’honor al sofriment a 
la categoria d’or, mitjançant Decret d’Alcaldia, sense perjudici de la ulterior instrucció 
del corresponent expedient i posterior acord confirmatori del Plenari de l’Ajuntament.  

 
 
VI- IMPOSICIÓ  
 
Article 9  
 
1. L’acte d’imposició de les condecoracions haurà de fer-se amb el degut relleu públic i 

social, preferentment el dia de la festivitat patronal del cos respectiu.  
 
 
VII. DEURES I DRETS 
  
Article 10  
 

1. A part de la medalla pròpiament dita que podran exhibir en actes oficials o solemnes, 
els condecorats en qualsevol altra classe d’acte, si es vesteixen de paisà, podran 
ostentar a la solapa una roseta amb el color de la cinta corresponent a la 
condecoració respectiva, orlada amb un floc d’or, plata o bronze segons la classe de 
medalla que ha estat atorgada.  

2. Quan vesteixin d’uniforme, els guardonats tindran dret a ostentar un distintiu format 
per una tireta de cinc per trenta mil·límetres de color daurat, platejat o de bronze, 
conforme li correspongui a la categoria de la seva condecoració, amb la tireta que es 
posarà horitzontalment damunt del pit a uns 15 cm de l’espatlla.  

3. Així mateix, es donarà un diploma a tots els condecorats amb medalla d’honor en què 
consti l’acord de concessió corresponent, firmat per l’alcalde/ssa.  

 
 
VIII- REGISTRE 
 
Article 11  
 
1. La Secretaria General d’aquesta corporació municipal portarà un registre de les 

medalles concedides amb numeració correlativa.  
 
 
IX- EXONERACIÓ  
 
Article 12  
 
1. En el cas que algun condecorat amb la medalla d’honor cometés algun acte contrari 

a l’honor o a la dignitat individual o social, s’exonerarà de la condecoració 
respectiva, previ expedient incoat per l’Alcaldia d’ofici o a instància de part. S’ha de 
donar audiència a l’interessat.  

2. L’acord definitiu correspondrà al Ple de la corporació i es disposarà la supressió del 
seu nom al llibre registre a què es refereix l’article anterior.  
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X. DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
1. Les medalles previstes en aquest Reglament podran atorgar-se a títol merament 

honorífic a qui sense pertànyer als cossos a què es refereix, s’hagin distingit 
notablement per la seva col·laboració, coordinació, cooperació i actuació en favor 
d'aquests cossos o del progrés i la millora dels serveis que tenen encomanats. 

 
 
XI. DISPOSICIÓ FINAL 
 

1. Les disposicions d’aquest Reglament s’apliquen als expedients que s’incoïn a partir 
del moment en què entri en vigor, encara que els fets que els motivin siguin anteriors.  

2. Les condecoracions atorgades amb anterioritat a aquesta vigència es regiran pels 
reglaments i els acords municipals conforme als quals van ser concedides.  

 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest Reglament a informació pública i audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el 
web municipal i el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord.  
 
TERCER.- Aprovat definitivament, el Reglament es publicarà íntegrament en el BOP i 
entrarà en vigor d’acord amb el que disposa la Disposició final d’aquest Reglament, 
això és el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Així 
mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació, el web municipal i en el DOGC, 
on s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, dóna la benvinguda als 
artistes i els artesans que han col·laborat en l’elaboració d’aquest Reglament i que són 
presents a la sala. Aquest Reglament és un encàrrec del senyor alcalde a la Regidoria 
de Cultura per dotar Canet de Mar d’un document que servís per fer un reconeixement 
a persones o entitats amb una trajectòria rellevant. S’ha elaborat amb el consens de 
tots els membres del consistori, referendat per tots. Des d’un bon principi, la filosofia 
d’aquest document ha estat amb l’ànim de no fer distincions dins d’aquest 
reconeixement i, per això, no hi ha medalles de plata ni de bronze i només hi ha una 
màxima categoria, que és la medalla d’or. Hi ha dues categories més, la de fill 
predilecte i la de fill adoptiu i també s’ha considerat oportú crear la distinció del mèrit 
associatiu, cosa que ha vingut donada per la gran vida associativa que té Canet de 
Mar. Aquestes distincions vénen acompanyades per uns objectes de reconeixement, 
com són les medalles, els diplomes i els botons de solapa, objectes que s’han 
encarregat a artistes i artesans del poble perquè en fessin el disseny. Per acabar la 
seva intervenció, agraeix la presència de les persones que han fet aquests dissenys. 
Pocs ajuntaments compten amb un document com aquest i encara menys ajuntaments 
tenen la sort de poder tenir un grup d’artistes com té Canet, que col·laborin a elaborar 
aquestes peces, desinteressadament. 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que votaran 
a favor d’aquest text i també dóna les gràcies als artistes per la seva col·laboració. 
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Demana que quan sigui l’hora de donar aquestes distincions també es faci de manera 
consensuada amb l’oposició. 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
també vol donar les gràcies als artistes que han tingut a veure amb el disseny 
d’aquests objectes. Comenta que tenir un grup de persones d’aquesta vàlua que 
ajudin a elaborar aquestes distincions és de molt agrair. 
 
El senyor alcalde també agraeix la feina feta pels artistes, comenta al senyor Planet 
que no dubti que quan hi hagi alguna proposta per atorgar alguna d’aquestes 
distincions ho faran conjuntament i dóna pas a la votació. 
 
3.- DONACIÓ COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 612/2014, DE 9 DE MAIG, 
DE CANVI DE DELEGACIÓ DE L’ÀREA DE JOVENTUT 
 
En data 9 de maig de 2014 l’alcalde dictà el Decret núm. 612/2014 pel qual es va 
resoldre el següent: 

 
DECRET NÚM. 612/2014, de 9 de maig, de l’Alcaldia 
 
Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 555/2011, de data 14 de juny, i una vegada 
constituïda la nova Corporació després de les eleccions municipals del 22.5.2011, es va 
resoldre nomenar els membres de la Junta de Govern Local, establir la periodicitat de les 
sessions d’aquest òrgan i les seves competències i s’efectuà, en favor dels Tinents 
d’Alcalde i en la resta de Regidors de l’equip de govern una delegació d'atribucions per a 
la gestió dels assumptes de les diferents àrees d'actuació municipals. 
 
Que dita delegació va ser modificada mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 804/2013, de 12 
de juliol pel qual es va acceptar la renúncia del regidor senyor Josep M. Masvidal Serra 
de la delegació de l’Àrea de Festes Populars i es delegà, en favor de la regidora senyora 
Caterina Forcano i Isern la gestió dels assumptes relacionats amb l’Àrea de Festes 
Populars, amb el mateix règim de gestió i direcció internes, que la prevista respecte de 
l’anterior delegació que ostentava el senyor Josep M. Masvidal Serra. 
 
Atès que per motius personals la Tinent d’Alcalde de Benestar Social, Família i Joventut, 
no pot assumir la delegació de l’Alcaldia de l’Àrea de Joventut. 

 
Vistos l’article 21 LRBRL, els articles 35, 43, 44, 45, 46 i 47 ROF i l’article 56 TRLMC.  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Avocar la delegació de la gestió de les funcions, efectuada mitjançant Decret 
número 555/2011, de 14 de juny, de l’Àrea de Joventut, en favor de la regidora Caterina 
Forcano Isern. 

 
SEGON.- Efectuar en favor del regidor, Sr. Pere Xirau i Espàrrech, la delegació de l’Àrea 
de Joventut, en el mateix règim de gestió i direcció internes, això és, sense facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, que la prevista respecte de 
l’anterior delegació que ostentava la senyora Caterina Forcano Isern. 

  
TERCER.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquesta delegació tindrà efecte des 
del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors afectats, i serà de 
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia. En cas 
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d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats i dels 
tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, la 
competència delegada, com a titular de la competència originària, i s’entén a aquests 
efectes exercitada la potestat d'avocació en base a la present resolució, sense necessitat 
de cap altra resolució expressa en aquest sentit.  
 
QUART.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del ROF. 
 
SISÈ.- D’aquest decret se n’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que celebri, conforme determina l’article 38.d) ROF. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde president, a la vila de Canet de Mar, 9 de maig de 
2014. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada d’aquesta 
proposta. 
 
Per tot això: 
 
PRIMER.- Donar compte a la pròxima sessió que el Ple de la corporació porti a terme, 
en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 
 
SEGON.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al web municipal 
i al tauler d’edictes, en compliment del que disposa l’article  44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
El senyor alcalde explica que a conseqüència de la baixa mèdica de la senyora Cati 
Forcano Isern, primera tinenta d’alcalde d’aquest Ajuntament, s’havien delegat 
provisionalment totes les seves regidories a altres regidors de l’equip de govern. Tot i 
així, un cop la senyora Forcano s’ha reincorporat a la feina, només ha assumit les 
regidories de Benestar Social i Família i Festes Populars. La Regidoria de Joventut 
queda definitivament delegada al senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de 
Cultura, i ara també de Joventut. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, dóna la 
benvinguda de nou a la senyora Cati Forcano Isern per la seva reincorporació a la 
feina i que pugui continuar dirigint les seves àrees com fins ara. 
 
4.- DONACIÓ COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 652/2014, DE 15 DE MAIG, 
DE LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2013 DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
DE RÀDIO CANET 
 
En data 15 de maig de 2014, l’alcalde dictà el Decret núm. 652/2014, pel qual es va 
resoldre el següent: 
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DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 652 de data 15 de maig de 2014  
 
ASSUMPTE 
 
Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Canet i de 
l’OA Ràdio Canet. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per acord de Ple de data 29 de novembre de 2012, fou aprovat inicialment el Pressupost 
Municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’OA Ràdio Canet, el qual fou exposat al 
públic durant 15 dies hàbils, termini durant el qual no es varen presentar al·legacions, 
publicant-se, en conseqüència el pressupost definitivament aprovat en el BOPB de 31 de 
desembre de 2012. 
 
En aquest sentit, formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2013 de l’Ajuntament de Canet i de l’OA Ràdio Canet, amb els següents resultats: 
 

“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent 

 
INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST 2013 DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ORGANISME 

AUTONOM RADIO CANET 
 

OBJECTE DE L’INFORME 
 
Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet en compliment del que disposen l’article 191 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol VI del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals en matèria pressupostària. 
 
L’objecte del present informe és la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Organisme Autònom Radio Canet corresponent a l’exercici 2013. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària. 

 
 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 

 Text refós 2/2004, de 5 de març, de la llei reguladora de les hisendes locals: 
o Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la liquidació. 
o Article 193: Actuacions sobre el romanent de tresoreria i remissió a l’administració 

de l’Estat i a l’administració de la Comunitat Autònoma de còpies de la liquidació 
pressupostària. 

o Article 182: Definició, composició i incorporabilitat dels romanents de crèdit. 
 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en matèria 

pressupostària: 
o Articles 89 a 91 : Tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació del 

pressupost. 
o Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la liquidació 

del pressupost.  
o Articles 96 i 97: Definició i càlcul del resultat pressupostari. 
o Articles 47, 48 i  98 a 100 sobre la determinació, incorporació i control dels 

romanents de crèdit. 
o Articles 101 a 104: Càlcul i tractament del romanent de tresoreria.  
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 Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del 

model normal de comptabilitat local: 
o Regles 37 a 41: romanents de crèdit 
o Regles 46 a 50: despeses amb finançament afectat 
o Regles 78 a 80: resultat pressupostari 
o Regles 81 a 86:  romanent de tresoreria 

 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: 

o Art. 21.1 e): Competència per a l’aprovació de la liquidació pressupostària. 
 
PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LIQUIDAR EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
 
D’acord amb l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89.1 del Decret 
500/1990, el pressupost de cada exercici es liquidarà, pel que fa a la recaptació de drets i al 
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent. 
 
L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 89.2 del Decret 
500/1990, ha de dur a terme la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de 
l’exercici següent.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’Alcalde, 
amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i 
les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms dependents.  
 
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà  el Ple en la primera 
sessió que celebri. 
 
Abans de finalitzar el mes de març, s’ha de trametre una còpia de la liquidació, un cop 
aprovada, a la Comunitat Autònoma i a l’Administració de l’Estat. 
 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
De la normativa esmentada, i mes concretament dels arts. 191 de a Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i 93.1 Reial Decret 500/1990, i les Regles 78 a 80 de la ICAL, es desprèn 
que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent”  i 
informarà: 
 
Respecte a les 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, i els pagaments realitzats. 
 
Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets 
cancel·lats, els drets nets i la recaptació. 
 
Per a la liquidació del Pressupost es determinen: 
 

a. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre. 

b. El Resultat Pressupostari de l'exercici. 
c. Els Romanents de crèdit. 
d. El Romanent de Tresoreria. 

 
D’acord amb el que s’exposa, la liquidació del Pressupost es la següent: 
 
A.- Respecte al pressupost de despeses: 
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Pressupost inicial de despeses: 11.649.370,00 €  111.721,50 €        
Modificació de despeses: 1.416.848,71 €    -  €                       
Pressupost definitiu de despeses: 13.066.218,71 €  111.721,50 €        
Obligacions reconegudes: 11.866.413,65 €  105.308,09 €        
Pagaments realitzats: 11.313.329,50 €  105.189,31 €        
Pagaments líquids: 11.115.292,91 €  104.733,60 €        
Obligacions pendents de pagament: 751.120,74 €       574,49 €                

Obligacions pendents pagament 1 gener: 596.971,67 €       2.048,94 €             
Modificacions de saldo i anul.lacions: 694,89 €-               -  €                       
Total obligacions: 596.276,78 €       2.048,94 €             
Pagaments realitzats: 560.539,70 €       1.234,30 €             
Obligacions pendents pagament: 35.737,08 €          814,64 €                

Exercici corrent OA Ràdio CanetAjuntament

Exercicis tancats Ajuntament OA Ràdio Canet

 

 
B.- Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
B.- Respecte al Pressupost d’ingressos:

Pressupost inicial d'ingressos: 11.971.986,00 €  111.721,50 €        
Modificacions d'ingressos: 1.416.848,71 €    -  €                       
Pressupost definitiu d'ingressos: 13.388.834,71 €  111.721,50 €        
Drets reconeguts: 13.497.908,29 €  105.258,97 €        
Ingressos realitzats: 11.737.549,61 €  106.103,72 €        
Devolució ingressos: 163.111,48 €       844,75 €                
Recaptació líquida: 11.574.438,13 €  105.258,97 €        
Drets pendents de cobrament: 1.923.470,16 €    -  €                       

Pendents de cobrament 1 de gener 3.694.288,75 €    901,14 €                
Modificacions saldo inicial 102.811,05 €-       -  €                       
Drets anul.lats: -  €                      -  €                       
Drets cancel.lats: 117.529,72 €       -  €                       
Recaptació: 1.189.702,68 €    -  €                       
Pendents de cobrament: 2.284.245,30 €    901,14 €                

Exercici corrent Ajuntament OA Ràdio Canet

Exercicis tancats Ajuntament OA Ràdio Canet
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C.- Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

Obligacions
Drets reconeguts reconegudes Resultat

nets netes Ajustaments Pressupostari
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
a. Operacions corrents 13.179.034,29 €   9.978.458,58 €    3.200.575,71 € 
b. Altres operacions no financeres 318.874,00 €         433.156,08 €       114.282,08 €-     
1.Total operacions no financeres (a+b) 13.497.908,29 €   10.411.614,66 € 3.086.293,63 € 
2.Actius financers -  €                       -  €                     -  €                   
3.Passius financers -  €                       1.454.798,99 €    1.454.798,99 €- 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 13.497.908,29 €   11.866.413,65 € 1.631.494,64 € 

AJUSTOS

4.Crédits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per despeses generals -  €                
5.Desviacions de finançament negatives de ĺ exercici 14.148,52 €    
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici 151.350,99 € 137.202,47 €-     
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.494.292,17 € 

Obligacions
Drets reconeguts reconegudes Resultat

nets netes Ajustaments Pressupostari
OOAA RÀDIO CANET
a. Operacions corrents 105.258,97 €         105.308,09 €       49,12 €-               
b. Altres operacions no financeres -  €                       -  €                     -  €                   
1.Total operacions no financeres (a+b) 105.258,97 €         105.308,09 €       49,12 €-               
2.Actius financers -  €                       -  €                     -  €                   
3.Passius financers -  €                       -  €                     -  €                   
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 105.258,97 €         105.308,09 €       49,12 €-               

AJUSTOS

4.Crédits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per despeses generals -  €                
5.Desviacions de finançament negatives de ĺ exercici -  €                
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici -  €                -  €                   
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 49,12 €-                
 
Pel que fa a la comparabilitat de les dades pressupostàries amb l'anterior exercici, cal tenir 
en compte que, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de "medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad", va establir, 
 
“Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector 
público. 
 
1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus 
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como 
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes. 
 
4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas 
adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo 
dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a 
planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance 
que se determine en las correspondientes Leyes de presupuestos.” 
 
En interpretació d'aquest article, en data 5 de setembre de 2012, la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, es va 
emetre la "nota informativa relativa a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto 
en los artículos 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 22 de la Ley 2/2012, de presupuestos 
generales del Estado para el presente ejercicio." 
 
En aquesta nota es preveia que, d'acord a les previsions de l'article 2 de l'esmentat Decret 
Llei procedia: 

1) “Inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos previstos para el abono de las 
citadas pagas. 
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2) Afectar estos créditos al fin que en el propio artículo se cita (aportaciones a planes de 
Pensiones o similares), sin que puedan destinarse a ningún otro objeto, ni en el 
presente ejercicio, ni en ejercicios futuros.” 

 
Posteriorment, la mateixa Secretaria General, en data 23 d’octubre de 2012 es va emetre la 
"Modificación de la nota informativa de 5 de septiembre de 2012, relativa a la aplicación por 
las entidades locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 
22 de la Ley 2/2012, de presupuestos del Estado para el presente ejercicio." 
 
L’Ajuntament en compliment de la última nota informativa del Ministeri d’Hisenda i de les 
Administracions Públiques abans esmentades, va procedir a la retenció de crèdits a les 
corresponents partides per las quantitats equivalents a que hauria estat la paga 
extraordinària suprimida, per la qual cosa no varen ser cost pressupostari ni varen tenir 
incidència al romanent de tresoreria. 
 
En aquest sentit, pel que respecte a la paga extra del personal laboral, el jutjat de lo social 
núm. 1 de Mataró va dictar la sentencia 103/14 de 20 de març de 2014, en la que va 
reconèixer el dret del personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar a percebre la part 
proporcional de la paga extraordinària de Nadal de 2012, meritada fins a l’entrada en vigor 
del RD 20/2012, el 15 de juliol de 2012. L’efecte econòmic total d’aquesta sentència es 
quantifica en 27.171,40 € en l’Ajuntament i 832,74 en  l’OA. Ràdio Canet. 
 
D.- Romanents de crèdit: Respecte de l’Ajuntament de Canet de Mar, el total de 
romanents de crèdit ascendeix a un total de 1.198.805,06 €. Respecte de l’OA. Ràdio 
Canet, el total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 6.413,41 €. 
 
E.- Romanent de tresoreria: El romanent de tresoreria, es detalla en l’estat financer que 
figura a continuació: 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
1. Fons líquids 1.184.733,81 €     3.389,67 €            
2. Drets pendents de cobrament 4.210.749,31 €     1.260,05 €            
+ del Pressupost corrent 1.923.470,16 €     -  €                      
+ del Pressupost tancat 2.284.245,30 €     901,14 €                
+ d´Operacions no pressupostàries 9.627,18 €            358,91 €                
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 6.593,33 €            -  €                      
3. Obligacions pendents de pagament 1.699.642,44 €     2.685,73 €            
+ del Pressupost corrent 751.120,74 €        574,49 €                
+ del Pressupost tancat 35.737,08 €          814,64 €                
+ d´Operacions no pressupostàries 921.068,67 €        1.343,40 €            
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva 8.284,05 €            46,80 €                  
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 3.695.840,68 €     1.963,99 €            
II. Saldos de dubtós cobrament 1.685.573,56 €     901,14 €                
III. Excés de finançament afectat 1.308.783,79 €     -  €                      
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 701.483,33 €        1.062,85 €             

 
De conformitat amb els articles 191.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 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.  
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En quan a l’AJUNTAMENT els càlculs efectuats en relació als saldos de dubtós 
cobrament es presenten en el quadre següent: 
 

CRITERI GENERAL:

Exercici
Pendent 

capítols I a III Multes i/o Sancions

Percentatge
capítols I a 

III

Percentatge
Multes i/o 
Sancions

Saldo Dubtós 
Cobrament 

2007 689,34 €            5.681,00 €                 100% 100% 6.370,34 €         
2008 193.409,19 €     809,76 €                     100% 100% 194.218,95 €     
2009 457.347,89 €     22.640,55 €               100% 100% 479.988,44 €     
2010 425.577,46 €     55.477,40 €               80% 90% 390.391,63 €     
2011 147.262,63 €     100.182,09 €             40% 90% 149.068,93 €     
2012 306.306,81 €     86.827,45 €               15% 90% 124.090,73 €     
2013 1.009.553,96 € 151.012,72 €             5% 90% 186.389,15 €     

2.540.147,28 € 422.630,97 €             Total (A) 1.530.518,17 € 

CRITERI INDIVIDUALITZAT:

Diferències ORGT 1.543,86 €         
Pendents de cobrament no tributaris 96.616,54 €       
Concessionaria Invermercury 56.894,99 €       

Total (B) 155.055,39 €     

PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIA 2013 (A+B) 1.685.573,56 € 

Saldos de dubtós cobrament, a 31.12.2013

 
 
Així mateix, l’epígraf de pendents de cobraments no tributaris presenta la següent 
composició:  
 

Any Partida Descripció Dret Pendent
Saldo Dubtós 

Cobrament 

2003 76105 SUBV. DIBA TEATRE ODEON 22.925,27 €   22.925,27 €   
2005 46201 SUBV. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 10.152,09 €   10.152,09 €   
2005 75005 SUBV. DEPARTAMENT COMERC RIERA BUSCARONS 15.815,98 €   15.815,98 €   
2009 45501 GENCAT SUBVENCIO DRETS HUMANS 1.065,00 €      1.065,00 €      
2009 55000 CONCESSIO SERVEI D'AIGUES. SOREA 2004 46.658,20 €   46.658,20 €   

96.616,54 €   96.616,54 €    
 
En quan a l’Organisme Autònom RÀDIO CANET, s’ha dotat íntegrament el saldo 
pendent de cobrament de deutors pressupostaris d’exercicis tancats. 
 
Per altre banda, caldria considerant el volum del saldo de l’epígraf de “Fiances i dipòsits 
rebuts a curt termini”, es procedeixi a analitzar individualitzadament les fiances i dipòsits 
pendents de cancel·lació amb la finalitat de donar de baixa aquelles fiances i dipòsits 
prescrits. 
 
El Romanent de Tresoreria conté sota l’epígraf d’obligacions pendents de pagament, 
obligacions que atenent al principi d’anualitat haurien d’enregistrar-se en l’exercici següent, 
en concret: 
 

DATA

FACTURA PROVEÏDOR DESCRIPCIÓ IMPORT

23/12/2013 Ungravity Board, S.L. Pista Skatepark 18.150,00 €       

27/12/2013 Ingens Networks, s.L. 10 equips informàtics i llicències 9.999,44 €         

27/12/2013 Sono Tecnologia Audiovisual,SL. Microfonia sala de plens 6.929,80 €         

30/12/2013 Impala Network Solutions, SL. Cablejat Ajuntament 13.078,39 €       

30/12/2013 Const. Ribalta Farré, SL. Obra Romaní i Oliver 30.000,00 €       

30/12/2013 Const. Ribalta Farré, SL. 1a fase obra OAC 49.110,00 €       

109.117,63 €       
 
Addicionalment a l’anterior, cal mencionar que el càlcul del Romanent de Tresoreria, tot i 
calcular-se d’acord amb la normativa comptable, no compleix el principi d’imatge fidel de la 
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situació financera de l’Entitat, ja que no recull fet succeïts en l’exercici que suposen 
obligacions o compromisos per la mateixa, i que no disposen de cap finançament específic 
en el pressupost vigent aprovat. Aquests fets són: 
 

 Finançar la incorporació al pressupost del nou exercici de les obligacions, que no 
s’han reconegut en el pressupost durant l’exercici liquidat, per import de 421.243,42 
euros, respecte de l’Ajuntament i 46,80 euros respecte de l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet segons el següent detall: 

 
-  Ajuntament: 

 
N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Text lliure

220130012219 OPA 30/12/2013 22013004830 2013 11 92000 27000 367.913,74 CONVENI SETENCIA NÚM. 284/13
220130012220 OPA 30/12/2013 22013004831 2013 11 92000 22100 415,54 PAG. LLUM SERV. SOCIALS
220130012221 OPA 30/12/2013 22013004832 2013 11 92000 22100 2.104,05 PAG. CONSUM LLUM NOVEMBRE 2013
220130012222 OPA 30/12/2013 22013004833 2013 11 92000 22100 19.827,81 PAG. CONSUM LLUM NOVEMBRE 2013
220130012223 OPA 30/12/2013 22013004834 2013 11 92000 22100 3.371,62 PAG. CONSUM LLUM NOVEMBRE 2013
220130012224 OPA 30/12/2013 22013004835 2013 11 01100 91300 21.352,61 RESTA AMORTIT. 4RT.TRIM.2013
220130012225 OPA 30/12/2013 22013004836 2013 22 16201 22798 6.130,00 RESTA RECOLLIDA SELECTIVA NOVEMBRE 2013
220130012226 OPA 30/12/2013 22013004837 2013 22 16203 22799 108,00 RESTA FORM NOVEMBRE 2013
220130012238 OPA 30/12/2013 22013004841 2013 11 01100 91300 20,05 RESTA AMORTIT. 4RT.TRIM. 2013

TOTAL 421.243,42  
 
 

- Organisme Autònom Ràdio Canet: 
 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Text lliure
220130000629 OPA 30/12/2013 22013000113 2013 10 93400 35900 46,80 COMISSIÓ MANTENIMENT

TOTAL 46,80  
 

 Finançar les obligacions derivades per la devolució d’ingressos, per import de 
47.179,74 €. 

 L’Ajuntament ha assumit compromisos que s’han d’incorporar al nou pressupost 
(import de les A i D a incorporar), per import de 26.116,68 €, que no estan finançats 
amb romanent afectat, majors ingressos o compromisos certs d’aportació, els quals 
haurà d’assumir, ja que són compromisos realitzats per l’Entitat. 

 
F.- Excés de finançament afectat 
 
Correspon als ingressos de caracter finalista obtinguts que a data de tancament no s’ha 
destinant a la finalitat del seu atorgament: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: 
 
El detall de l’excès de finançament afectat per projectes que hi figura en el Romanent de 
Tresoreria liquidat corresponent a l’exercici 2013 s’especifica a continuació: 
 

Denominació
Desviació en 
Finançament

ÓDEON. FASE PRIMERA CONSTRUCCIÓ 512.427,83 €     
OBRES OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ 19.855,08 €       
ADQUISICIÓ PROGRAMARIS 24.374,69 €       
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL 600.775,20 €     
PARKING CASERNA GUARDIA CIVIL 10.000,00 €       
CARRER ANTIC CAMÍ ARENYS 20.000,00 €       
CONTENIDORS MEDI AMBIENT 17.830,00 €       
ACONDICIONAMENT PISTA SKATE 9.769,19 €         
INVERSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 40.100,00 €       
ACONDICIONAMENT VIARI 30.316,56 €       
ARRANJAMENT MUR RIERA SANT DOMENEC 6.622,20 €         
BARANES PARCS I JARDINS 7.728,18 €         
SENYALITZACIÓ PARCS I JARDINS 3.000,00 €         
OBRES ADEQÜACIÓ ESCOLA DE MÚSICA 5.984,86 €         

TOTAL 1.308.783,79 €  
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OA Ràdio Canet:  
 
No té despeses amb finançament afectat. 
 
G.- Operacions no Pressupostaries 
 
Corresponen a 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 detall dels deutors no pressupostaris es el següent: 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
DIPÒSITS CONSTITUÏTS 3.000,00 €           -  €                     
HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. -  €                     358,91 €               
BESTRETES DE PERSONAL 3.276,43 €           
ALTRES DEUTORS  NO PRESSUPOSTARIS 3.350,75 €           -  €                     
Total 9.627,18 €           358,91 €                
 
CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
 
Els detall dels creditors no pressupostaris es el següent: 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.R.P.F. 89.729,66 €         644,90 €               
QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL 107.969,38 €      182,00 €               
HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A. 1.879,59 €           504,14 €               
RETENCIONS NOMINES 1.338,85 €           -  €                     
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 263.976,03 €      12,36 €                 
FIANÇES 456.175,16 €      -  €                     
Total 921.068,67 €      1.343,40 €            
 
H.- Límits Legals Derivats de la Liquidació 
 

1. Ràtio d'estalvi net 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
Ingressos corrents (Capítols 1 a 5) 13.179.034,29 €  105.258,97 €        
Despesa corrent no financera (Capítols 1, 2 i 4) 9.570.606,42 €    105.062,92 €        
Estalvi brut 3.608.427,87 €    196,05 €               
Anualitat teòrica (*) 2.033.748,00 €    -  €                      
Estalvi Net 1.574.679,87 €    196,05 €               

(*) S'ha considerat la suma del Capítol 3 i 9 del Pressupost 2014.  
 

2. Ràtio legal d'endeutament 
 
D'acord amb l'article 53 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals la situació de l'Ajuntament sobre l'endeutament 
total és del 79,39%. 
 

3. Límits d'aprovació d'operacions de crèdit 
 
A curt termini: L'Alcalde - President (delegat a Junta de Govern) esdevé l’òrgan 
d’aprovació per operacions fins a 1.976.855,14 €. 
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A llarg termini: L'Alcalde- president (delegat a Junta de Govern) esdevé l’òrgan 
d’aprovació per operacions fins a 1.317.903,43 €. 
 
I.- Avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària 
 
L'article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, amb el títol "Principi de Transparència", estableix que "La 
contabilidad de las Administraciones Pública y demás sujetos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de esta ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener 
información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y 
la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A 
este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones 
integrarán información sobre todos los sujetos y en entidades comprendidos en el ámbito 
de aplicación de esta ley. " 
 
L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat 
nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-
95), el qual permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus. 
 
Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la Llei Orgànica la qual estableix que :  
 
"1.La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gatos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente 
con la normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 
situación de equilibrio o de superávit estructural. 
3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se endenderá por 
estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero. " 
 
La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la 
mateixa norma en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se 
aplicara la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de 
estabilidad presupuestaria." 
 
L'article 16-2 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria estableix que: "la Intervenció local elevará al Pleno un informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y 
entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará 
a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto rejundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto 
general, a sus modificaciones y a su liquidación. 
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos 
presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales" 
 
Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat 
Nacional, cal partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes 
pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferencia entre els drets reconeguts nets, 
capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de 
l'estat de despeses, i posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el saldo 
pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament liquidada en l’exercici 2013 és el 
següent: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: 
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Obligacions
Drets reconeguts reconegudes Cap/Nec

nets netes Ajustaments Finançament
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
a. Operacions corrents 13.179.034,29 €   9.978.458,58 €    3.200.575,71 € 
b. Altres operacions no financeres 318.874,00 €         433.156,08 €       114.282,08 €-     
1.Total operacions no financeres (a+b) 13.497.908,29 €   10.411.614,66 € 3.086.293,63 € 

Ajustos SEC

Cap. 1, 2 i 3 ingressos: Criteri de caixa 352.495,83 €-     
Cap. 1, 2 i 4 ingressos: Participació Tributs de l'Estat 70.347,10 €       
Cap. 4 i 7 ingressos: Transferencies corrents i capital pendents de cobrament 220.430,12 €-     
Cap. 3 despeses: Interessos meritats 5.820,18 €         

CAPACITAT FINANÇAMENT 2.589.534,96 €  
 
OA Ràdio Canet:  
 

Obligacions
Drets reconeguts reconegudes Cap/Nec

nets netes Ajustaments Finançament
OOAA RÀDIO CANET
a. Operacions corrents 105.258,97 €         105.308,09 €       49,12 €-               
b. Altres operacions no financeres -  €                       -  €                     -  €                   
1.Total operacions no financeres (a+b) 105.258,97 €         105.308,09 €       49,12 €-               

Ajustos SEC

Cap. 1, 2 i 3 ingressos: Criteri de caixa -  €                   
Cap. 1, 2 i 4 ingressos: Participació Tributs de l'Estat -  €                   
Cap. 4 i 7 ingressos: Transferencies corrents i capital pendents de cobrament -  €                   
Cap. 3 despeses: Interessos meritats -  €                   

CAPACITAT FINANÇAMENT 49,12 €-                
 
D'acord al que preveu l'art. 32. Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat 
Pressupostària y Sostenibilitat Financera, “En el supuesto de que la liquidación 
presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, 
Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto. En 
el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de 
Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.” 
 
Aquest article ha estat interpretat per la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de 14 de 
febrer de 2014, de la següent manera: 
“Destí dels ingressos superiors als previstos i del superàvit 
 
Els ingressos superiors als previstos s'han de determinar en el moment de confeccionar la 
liquidació del pressupost. La seva aplicació s'ha d'efectuar en el marc i amb els criteris 
descrits per a l'aplicació del superàvit en els paràgrafs següents. 
 
En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s'ha de destinar, 
a reduir l'endeutament net,amb el límit del volum de l’endeutament si fos inferior al 
superàvit.” 
 
“El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu s’ha de destinar a les 
finalitats següents, en funció del recursos líquids disponibles: 
 

 Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit 
incorporables. 

 Compliment del termini legal de pagament a proveïdors. 
 Inversió, en cas de compliment de les condicions legals i Reducció d’endeutament” 
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J.- Pla de Sanejament 2011 – 2014 i Pla d’Ajust 2012 – 2017 
 
El quadre següent resum en milers d’euros les principals magnituds de la liquidació del 
pressupost 2013, comparada amb el Pla de Sanejament 2011 – 2014, i el Pla d’Ajust 2012 - 
2017. 
 

(milers d'euros)

Descripció
Liquidació

2013

Pla 
Sanejament
2011-2014

Pla d'Ajust
2012 - 2017

Ingressos Corrents 13.186,29    12.280,70    11.608,36    
Despeses Corrents 10.083,77    10.030,93    9.882,97      
Resultat Corrent 3.102,52      2.249,77      1.725,39      
Ingressos Capital 318,88         -                 100,00         
Despeses Capital 1.887,96      1.906,72      1.702,41      
Ràtio Endeutament 79,39% 72,20% 88,68%
Romanent Tresoreria 702,55         584,50         525,30         
Estalvi Net 1.574,88      566,10         322,98          
 
Del quadre anterior cal destacar els següents aspectes: 
 

 El Resultat corrent obtingut a la liquidació, així com l’estalvi net esdevén superiors 
als previstos tant al Pla de Sanejament com a Pla d’Ajust. 

 La Ràtio d’endeutament supera la prevista en el Pla de Sanejament, atès 
fonamentalment a: 

 
o L’allargament aprovat del retorn de la Participació dels Tributs de l’Estat 2008 i 

2009. 
o L’operació signada en virtut del Pla d’Ajust que preveu un retorn en 10 anys amb 

carència inicial de 2 anys. 
 

 El Resultat corrent obtingut a la liquidació, així com l’estalvi net esdevén superiors 
als previstos tant al Pla de Sanejament com a Pla d’Ajust. 

 El Romanent de Tresoreria obtingut esdevé superior al previst tant al Pla d’Ajust 
com al Pla de Sanejament, aspecte que no té en compte l’efecte d’allò mencionat en 
l’apartat E del present informe respecte a la imatge fidel. 

 
INFORMO 
 
L’Ajuntament presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals positiu per 
import de 701,48 milers d’euros, aixi com un estalvi net de 1.574,68 milers d’euros. 
 
L’esmentat Romanent de Tresoreria per a despeses generals haurà de destinar-se 
inicialment, d’acord amb la interpretació de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de 14 de 
febrer de 2014, al Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i 
compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit 
incorporables (447.360,01 euros), haguent d’utilitzar la diferencia per al compliment del 
termini legal de pagament a proveïdors, i per la reducció de l’endeutament en termes nets. 
 
L’Organisme Autonom Radio Canet presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals positiu per import de 1,06 milers d’euros, aixi com un estalvi net de 0,20 milers 
d’euros.” 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per 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. 
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2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacins 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. 
 

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 2013 corresponent a 
l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’OA Ràdio Canet. 
 
SEGON.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
TERCER.- En compliment d’alló 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. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde president, a la vila de Canet de Mar, 15 de maig de 
2014. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada d’aquesta 
proposta. 
 
Per tot això: 
 
ÚNIC.- Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 652/2014, de 15 de 
maig, d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
ràdio Canet. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que el pressupost de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Canet de Mar i Ràdio Canet es 
tanca amb un saldo positiu d’1,6 milions d’euros, d’una banda a causa d’un superàvit 
de les operacions corrents, ingressos menys despeses, per un import de 3,1 milions 
d’euros i, per l’altra, a causa d’un saldo negatiu de les operacions financeres per un 
import d’1,5 milions d’euros que corresponen exclusivament al retorn de préstecs, ja 
que en aquest exercici no s’ha produït increment en l’endeutament. Com a 
conseqüència del resultat pressupostari, el romanent de tresoreria se situa en 701.400 
euros. Cal dir que s’haurà de destinar una part d’aquest romanent a satisfer 
obligacions que no disposaven de partida pressupostària en l’exercici 2013 i que 
s’incorporaren al pressupost de l’exercici 2014. Aquestes obligacions vénen detallades 
en l’informe d’Intervenció i l’import principal és amb motiu de la sentència 
d’indemnització a un exagent de la Policia Local. Un indicador de la salut financera és 
l’estalvi net que posa de manifest la capacitat de retorn de préstecs. En aquest exercici 
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s’assoleix la xifra d’1,5 milions d’euros. Un altre punt important de l’informe fa 
referència a la comparació de l’execució del pressupost amb les magnituds previstes 
en el pla de sanejament. Els ingressos estan per sobre de les despeses que preveia el 
pla de sanejament, mentre que la despesa és pràcticament la mateixa. Això suposa 
que el resultat corrent, el real, és superior al que es fixa en el pla. La ràtio 
d’endeutament és lleugerament superior a la prevista però, per altra banda, l’estalvi net 
també és superior. Com que una part de l’estalvi s’ha d’aplicar a reduir endeutament, 
aquesta ràtio finalment també es reduirà. Per resumir, explica que considera que 
l’Ajuntament continua, quant a la situació econòmica, en l’evolució positiva que es va 
iniciar en l’exercici 2011. Això ha estat possible, en primer lloc, per l’esforç fiscal del 
ciutadà; en segon lloc, pel control de la despesa que fa cada àrea de l’Ajuntament, i, 
en tercer lloc, per l’actitud en la gestió. L’esforç fiscal del ciutadà queda identificat 
bàsicament en l’impost sobre béns immobles. La revisió cadastral que preveia el pla 
de sanejament ha estat la contribució del ciutadà a superar el dèficit de 3,4 milions 
d’euros que tenia aquest Ajuntament en l’exercici 2010. Aquests resultats positius han 
de tenir reflex en el ciutadà. Per aquest exercici 2014 ja es va aprovar una rebaixa en 
el coeficient d’aplicació de l’IBI de competència municipal, cosa que va produir que 
l’increment que s’havia de donar del 10%, es convertís en la meitat. Això, malgrat la 
impugnació d’aquesta mesura per part d’un grup municipal. El més probable, si no es 
dóna cap imponderable, com una altra sentència d’indemnització com ha passat 
aquest any, és que aquest coeficient es continuï rebaixant l’exercici 2015. El primer 
objectiu d’aquest govern municipal s’està a punt d’aconseguir, l’equilibri de la situació 
financera. Però no es pot oblidar un altre objectiu prioritari que és que el ciutadà 
percebi que el que paga pels serveis que rep és just o, si més no, al més just possible. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
senyor Gregori ja ha comentat que aquest romanent positiu de 700.000 euros es veurà 
minvat per la sentència que obliga a indemnitzar un exagent de la Policia Local, que es 
creia que es podia fer amb el pressupost de l’exercici 2014, però que s’ha de fer amb 
el de l’exercici 2013. La posició del seu grup municipal és la d’anar veient com 
evoluciona la situació i esperen que es continuï en aquesta línia de contenció de la 
despesa. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que estan 
d’acord en el fet que la ciutadania ha fet un gran esforç fiscal amb l’augment que va 
suportar de l’impost sobre béns immobles, ja que aquest impost va augmentar en 
550.000 euros només en un any, del 2012 al 2013. Per tant, reconeixen que hi ha un 
benefici, un estalvi que, com han dit el senyor Gregori i la senyora Tamayo, quedarà 
minvat per unes despeses que no s’han pogut executar en l’exercici 2013 i que 
s’executaran en l’exercici 2014. Tot i això, si s’analitza la despesa amb relació al pla 
d’ajust, es pot comprovar que aquestes despeses han augmentat en 300.000 euros 
més del que marca aquest pla. Per tant, sí que és cert que els ingressos han 
augmentat gràcies a l’impost de l’IBI, però cal posar tots els punts sobre la taula. 
 
El senyor alcalde explica que vol matisar als dos grups municipals de l’oposició en 
referència a la indemnització que s’ha de pagar a aquest exagent de la Policia Local i 
és que tots els grups van estar d’acord que s’havia de pagar d’alguna manera. Dit això, 
passa al següent punt de l’ordre del dia. 
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5.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
 
ASSUMPTE 
 
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2013. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per provisió d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
2013 per regularitzar despeses realitzades per aquest Ajuntament en l’exercici anterior 
sense consignació pressupostària adequada i suficient per a la seva imputació al 
pressupost de l’exercici corresponent. L’import total de les operacions pendents 
d’aplicar al pressupost de l’Ajuntament és de 421.243,42 euros i de l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet és de 46,80 euros. El detall d’aquestes despeses és el que tot 
seguit s’especifica: 
 

- Ajuntament: 
 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Text lliure
220130012219 OPA 30/12/2013 22013004830 2013 11 92000 27000 367.913,74 CONVENI SETENCIA NÚM. 284/13
220130012220 OPA 30/12/2013 22013004831 2013 11 92000 22100 415,54 PAG. LLUM SERV. SOCIALS
220130012221 OPA 30/12/2013 22013004832 2013 11 92000 22100 2.104,05 PAG. CONSUM LLUM NOVEMBRE 2013
220130012222 OPA 30/12/2013 22013004833 2013 11 92000 22100 19.827,81 PAG. CONSUM LLUM NOVEMBRE 2013
220130012223 OPA 30/12/2013 22013004834 2013 11 92000 22100 3.371,62 PAG. CONSUM LLUM NOVEMBRE 2013
220130012224 OPA 30/12/2013 22013004835 2013 11 01100 91300 21.352,61 RESTA AMORTIT. 4RT.TRIM.2013
220130012225 OPA 30/12/2013 22013004836 2013 22 16201 22798 6.130,00 RESTA RECOLLIDA SELECTIVA NOVEMBRE 2013
220130012226 OPA 30/12/2013 22013004837 2013 22 16203 22799 108,00 RESTA FORM NOVEMBRE 2013
220130012238 OPA 30/12/2013 22013004841 2013 11 01100 91300 20,05 RESTA AMORTIT. 4RT.TRIM. 2013

TOTAL 421.243,42  
 

- Organisme Autònom Ràdio Canet: 
 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Text lliure
220130000629 OPA 30/12/2013 22013000113 2013 10 93400 35900 46,80 COMISSIÓ MANTENIMENT

TOTAL 46,80  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Llei  Orgànica 2/1982, de 12 de maig del Tribunal de Comptes. 
 Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes. 
 Reial Decret Legislatiu  2/2003. de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 Llei 30/2007, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic 

dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal. 
 Bases Generals del Pressupost en vigor. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 176 del Text refós 2/2004, de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
disposa: 
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“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es 
podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres 
prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi 
exercici pressupostari. 
 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del 
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions 
següents: 
 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que 
percebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens 
local. 
 
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en 
exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en 
l’article 182.3. “ 

 
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en 
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el 
seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de 
l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents 
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix: 

 
“.... Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que no existeixi consignació pressupostària ...”    
 

Vist l’informe de l’interventor de data 19 de maig de 2014, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2013. 
 
 
 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per provisió d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
2013 per regularitzar despeses realitzades per aquest Ajuntament en l’exercici anterior 
sense consignació pressupostària adequada i suficient per a la seva imputació al 
pressupost de l’exercici corresponent. L’import total de les operacions pendents d’aplicar 
al pressupost de l’Ajuntament és de 421.243,42 euros i de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet és de 46,80 euros. El detall d’aquestes despeses és el que tot seguit s’especifica: 
 
- Ajuntament: 
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N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Text lliure

220130012219 OPA 30/12/2013 22013004830 2013 11 92000 27000 367.913,74 CONVENI SETENCIA NÚM. 284/13
220130012220 OPA 30/12/2013 22013004831 2013 11 92000 22100 415,54 PAG. LLUM SERV. SOCIALS
220130012221 OPA 30/12/2013 22013004832 2013 11 92000 22100 2.104,05 PAG. CONSUM LLUM NOVEMBRE 2013
220130012222 OPA 30/12/2013 22013004833 2013 11 92000 22100 19.827,81 PAG. CONSUM LLUM NOVEMBRE 2013
220130012223 OPA 30/12/2013 22013004834 2013 11 92000 22100 3.371,62 PAG. CONSUM LLUM NOVEMBRE 2013
220130012224 OPA 30/12/2013 22013004835 2013 11 01100 91300 21.352,61 RESTA AMORTIT. 4RT.TRIM.2013
220130012225 OPA 30/12/2013 22013004836 2013 22 16201 22798 6.130,00 RESTA RECOLLIDA SELECTIVA NOVEMBRE 2013
220130012226 OPA 30/12/2013 22013004837 2013 22 16203 22799 108,00 RESTA FORM NOVEMBRE 2013
220130012238 OPA 30/12/2013 22013004841 2013 11 01100 91300 20,05 RESTA AMORTIT. 4RT.TRIM. 2013

TOTAL 421.243,42  
 
- Organisme Autònom Ràdio Canet: 

 
N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Text lliure
220130000629 OPA 30/12/2013 22013000113 2013 10 93400 35900 46,80 COMISSIÓ MANTENIMENT

TOTAL 46,80  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Llei  Orgànica 2/1982, de 12 de maig del Tribunal de Comptes. 
 Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes. 
 Reial Decret Legislatiu  2/2003. de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 Llei 30/2007, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal. 
 Bases Generals del Pressupost en vigor. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 176 del Text refós 2/2004, de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa: 
 
“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es podran 
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost 
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 
 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les 
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens local. 
 
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article 182.3. “ 
 
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en 
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el seu 
apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de l’article 176 
TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents d’exercicis anteriors 
a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix: 
 
“.... Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no 
existeixi consignació pressupostària ...”    
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CONCLUSIONS  
 
La actuacions realitzades deriven incidències jurídiques - administratives i que donen lloc 
a les corresponents repercussions econòmiques no autoritzades ni previstes pel Ple 
Municipal a través dels corresponent Pressupost General, ja que d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, no es podran adquirir compromisos de despesa per 
quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en l’estat de despeses, sent nuls de ple 
dret els acords que no respectin l’esmentada norma. 
 
Un dels principis pressupostaris que és de preceptiu compliment és el principi 
d’especialitat temporal, d’acord amb el qual en el pressupost d’un exercici només s’hi 
imputen despeses corresponents a obres, serveis i altres prestacions que es realitzin 
dins el propi exercici pressupostari. D’altra banda el principi comptable de meritació 
significa que la imputació temporal d’ingressos i despeses ha de fer-se en  funció de la 
corrent real de béns i serveis no en el moment en que es produeixi la corrent monetària o 
financera. Els serveis per als quals no es disposa de consignació pressupostària i es 
duen a terme han de ser objecte d’imputació al pressupost de l’exercici següent la qual 
cosa vulnera el principi d’anualitat i el principi de meritació. 
 
D’altra banda, si no és possible modificar el pressupost per donar cabuda a aquestes 
despeses, el pressupost de l’exercici a que s’hi imputen queda desvirtuat i diverses 
aplicacions presentaran problemes de consignació pressupostària que es traslladaran a 
l’exercici següent. 
 
D’acord amb allò exposat es formula la corresponent objecció de l’expedient en 
compliment de l’art. 215 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) sense perjudici del sistema previst en 
l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
Sisè del text esmentat, que declara competent al Ple de la Corporació pel reconeixement 
extrajudicial de crèdits, quan no existeixi dotació pressupostària.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
ÚNIC.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de les operacions 
sense consignació per import de 421.243,42 euros corresponent a l’Ajuntament i de 
46,80 euros corresponent a l’Organisme Autònom Ràdio Canet. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que amb aquest punt es porta a aprovació totes aquelles despeses que no tenien 
consignació pressupostària en el pressupost de l’exercici 2013, motivades per la difícil 
previsió d’aquestes despeses. Bàsicament, aquestes despeses són la indemnització a 
l’exagent de la Policia Local, l’amortització de préstecs, perquè s’han reduït els tipus 
d’interès i, per tant, s’ha augmentat la part de retorn de capital, i els consums de llum. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que com bé ha 
comentat el senyor alcalde, aquest grup municipal va donar suport, com tots els altres 



 

 

38 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

grups municipals, a pagar la indemnització a l’exagent de la Policia Local i, per tant, 
per responsabilitat política, votaran a favor en aquest assumpte. 
 
El senyor Gregori aprofita aquesta ocasió per aclarir que no s’està parlant d’un 
benefici, s’està parlant d’un romanent de tresoreria. Aquest romanent no recull fets que 
suposen obligacions que no disposen de partida pressupostària, com és el cas 
d’aquesta obligació de la indemnització. Aquestes altres despeses sí que es reflectiran 
en la comptabilitat. S’ha d’entendre que el pressupost es basa en un flux de caixa. Per 
tant, tal com s’ha comentat, la xifra de 700.000 euros és el romanent real, del qual, a 
l’exercici 2014, es destinaran 421.000 euros que no tenien crèdit pressupostari a 
aquesta obligació i la resta es destinaran a reduir l’endeutament. 
 
6.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
13/2014 
 
Donat l’Ajuntament a elevat al Ple de l’Ajuntament l’expedient de reconeixement 
extrajudicial corresponent a factures sense consignació del pressupost de l’exercici 
2013. 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal de l’exercici 2014, no existeix previsió 
pressupostària resulta insuficient per a poder-les atendre adequadament. 
 
Donat que en virtut de la nota informativa sobre tutela financera del ens locals en 
matèria d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, de data 14 de febrer de 
2014, cal destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, 
al sanejament de les obligacions pendents d’aplicar en el pressupost. 
 
De conformitat al que disposa l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha d’incoar el 
corresponent expedient de modificació número 13/2014, de suplement de crèdit, 
corresponent al pressupost de l’any 2014, que s’haurà de finançar amb romanent 
líquid de tresoreria. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2014 aprovat per el Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 30 de desembre  de  2013 i tenint en compte allò que 
disposa l’article 177 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Considerant l’informe emès per l’interventor municipal en data 20 de maig de 2014 que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ  
SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 13/2014, 
amb destinació a donar cobertura pressupostaria de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial 2013, que es finançarà mitjançant romanent líquid de tresoreria, i presentada 
per l’alcaldia la proposta de modificació acompanyada de la memòria justificativa, el 
funcionari que subscriu, en compliment del que disposen els articles 177.2 del RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present 
informe:  
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els crèdits extraordinaris son aquelles modificacions del Pressupost de despeses 
mitjançant les quals s’assigna un crèdit per la realització de una despesa específica i 
determinada que no poden retardar-se fins a l’exercici següent, i pels quals no existeix 
crèdit pressupostari.  
 
Els suplements de crèdit son aquelles modificacions del Pressupost de despeses 
mitjançant les quals s’assigna crèdit per la realització de un gasto específic i determinat 
que no pot retardar-se fins a l’exercici posterior, essent el crèdit previst actualment con a 
insuficient i no susceptible d’ampliació.  
 
Aquesta modalitat de modificació pressupostaria es troba recollida en l’article 177 del 
RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
La nota informativa sobre tutela financera del ens locals en matèria d’estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera, de data 14 de febrer de 2014, estableix que el 
destí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, pot ser el del 
sanejament de les obligacions pendents d’aplicar en el pressupost. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS 
 
2.1. La modificació proposada presenta el següent detall: 
 
 - ALTES

Partida Descripció Import

 11 01100 91300 AMORT. PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI 21.372,66 €        
 11 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 25.719,02 €        
 11 92900 27000 IMPREVISTOS 367.913,74 €      
 22 16200 22798 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 6.130,00 €          
 22 16203 22799 PLANTA COMPOSTATGE 108,00 €             

TOTAL 421.243,42 €      

 - FINANÇAMENT

Partida Descripció Import

11 87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 421.243,42 €      

TOTAL 421.243,42 €       
 
2.2. La despesa, correspon a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits que 
no pot retardar-se fins a l’exercici següent, consistent en la modificació de crèdit número 
13/2014.  
 
2.3. Es tracta de una despesa específica i determinada, com exigeix la legislació 
aplicable.  
 
2.4. Que no existeix en l’estat de despeses del Pressupost vigent, crèdit destinat a 
aquesta finalitat específica en el nivell establert per la vinculació jurídica.  
 
Essent insuficient el saldo del crèdit no compromès en la partida del Pressupost de 
despeses al qual cal imputar-se la despesa proposada, en el nivell de vinculació jurídica, 
i no pot ésser objecte d’ampliació.  
 
2.5. Els recursos financer que han d’ésser utilitzats per la modificació pressupostaria són 
d’acord amb el que estableix la nota informativa sobre tutela financera del ens locals en 
matèria d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, de data 14 de febrer de 
2014, el romanent de tresoreria per a despeses generals.  
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TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Segons disposen els articles 177.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 38 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, 
publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos als expedients de 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es dir: 
 
3.1. Proposta amb Memòria justificativa de l’Alcalde - President. 
 
3.2. Informe de la Intervenció.  
 
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament, necessitant majoria simple, 
excepte en el cas de que el recurs financer sigui una operació de crèdit per a despeses 
d’inversió, segons autoritza l’article 36.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i el seu 
import excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del Pressupost de l’Ajuntament, en que 
serà necessari que l’acord del ple s’adopti per majoria absoluta. (Arts. 47.3,g, 22.2,ll, i 
33.2.k) de la LRBRL, i art. 52.1 i 53 del RDL 02/2005.TRLHL)  
 
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el Tauler 
d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació de 
reclamacions durant l’esmentat període.  
 
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de 
un mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la finalització del de la 
publicació pública, i les reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, si no 
es resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.  
 
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les 
modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.  
 
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament 
aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a BCN. La remissió es realitzarà simultàniament a la 
tramesa al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a que es refereix l’apartat 
anterior.  
 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació indicada 
en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva aprovació. 
 
3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit 
podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis 
que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció.  
 
CONCLUSIÓ 
 
La proposta de modificació de suplement de crèdit número 13/2014, amb càrrec a 
romanent líquid de tresoreria es conforme a la legislació aplicable.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
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Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar l'esmentat expedient de suplement de crèdit número 13/2014 a 
finançar-se mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals, segons el 
quadre següent: 
 
 - ALTES

Partida Descripció Import

 11 01100 91300 AMORT. PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI 21.372,66 €        
 11 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 25.719,02 €        
 11 92900 27000 IMPREVISTOS 367.913,74 €      
 22 16200 22798 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 6.130,00 €          
 22 16203 22799 PLANTA COMPOSTATGE 108,00 €             

TOTAL 421.243,42 €      

 - FINANÇAMENT

Partida Descripció Import

11 87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 421.243,42 €      

TOTAL 421.243,42 €       
 
SEGON.- Que l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2014 que s’aprova sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en compliment del que 
disposen els articles 177.2 en relació amb l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’article 38.2 en relació amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Introduir en la comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar, els 
ajustaments derivats de l’esmentat expedient, una vegada el mateix sigui ferm, sense 
perjudici de les modificacions en les codificacions de les partides a conseqüència de 
coincidències amb partides existents i variacions de la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2014, resumit per capítols 
com segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
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Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu

1 Impostos directes 6.205.646,00 € 6.205.646,00 €
2 Impostos indirectes 20.000,00 € 20.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.742.108,00 € 40.599,38 € 2.782.707,38 €
4 Transferències corrents 3.267.507,00 € 174.856,31 € 3.442.363,31 €
5 Ingressos Patrimonials 101.700,00 € 101.700,00 €
6 Alienació Inversions Reals 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 199.290,00 € 199.290,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 421.243,42 € 421.243,42 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.536.251,00 € 215.455,69 € 421.243,42 € 0,00 € 13.172.950,11 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.961.140,00 € 56.086,41 € 5.017.226,41 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.444.603,14 € 55.285,98 € 399.870,76 € 4.899.759,88 €
3 Despeses financeres 386.084,00 € 386.084,00 €
4 Transferències corrents 336.126,86 € 63.741,84 € 399.868,70 €
6 Inversions Reals 760.633,00 € 40.341,46 € 800.974,46 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.647.664,00 € 21.372,66 € 1.669.036,66 €

Totals despeses 12.536.251,00 € 215.455,69 € 421.243,42 € 0,00 € 13.172.950,11 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 13/2014

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que el que es proposa en aquest punt, és que les despeses aprovades en el punt 
anterior s’incorporin al pressupost de l’exercici 2014 i, tal i com ja ha comentat 
anteriorment, el seu pagament sigui amb càrrec al romanent positiu del pressupost de 
l’exercici 2013. 
 
7.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDIT PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 14/2014 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2014, existeixen despeses que 
no poden demorar-se a l’exercici següent i la previsió pressupostària resulta insuficient 
per a poder-les atendre adequadament. 
 
De conformitat al que disposen  els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha 
d’incoar el corresponent expedient de modificació número 14/2014, de transferència de 
crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2014, que s’haurà de finançar mitjançant 
baixes o anul·lacions d’altres partides. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2014 aprovat definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de desembre de 2013 i tenint en compte allò 
que disposa l’article 179 I 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 23 de maig  de 2014, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 14/2014, 
amb destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant 
transferència de crèdit, presentada per l’alcaldia la proposta de modificació, en 
compliment del que disposen els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 40, 41 
i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe:  
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposen: 
 
“Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.  
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de 
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.  
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 
correspon al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de 
personal.  
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit amb 
subjecció al que disposen els apartats anteriors.  
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin 
aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i 
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la Llei. 
 
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.  
1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents 
limitacions:  
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.  
b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.  
c. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.  
 
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran d'aplicació quan es tracti de 
crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel 
Ple.” 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS  
 
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als 
extraordinaris concedits durant l'exercici.  
 
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 
 
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació de la mateixa es el Ple de l’Ajuntament. 
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
Segons disposen els articles 180.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 42.1 del Decret 500/1990, de 
20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, 
publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos els expedients de 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es dir:  
 
3.1. Proposta amb Memòria Justificativa de l’Alcalde - President.  
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3.2. Informe de la Intervenció.  
 

3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament. 
 

3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el Tauler 
d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació de 
reclamacions durant l’esmentat període. 

 
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de 
un mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la finalització del de la 
publicació pública, i les reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, si no 
es resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.  

 
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les 
modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.  
   
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament 
aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a Barcelona. La remissió es realitzarà 
simultàniament a la tramesa al Bolletí Oficial de la Província., a que es refereix l’apartat 
anterior.  

 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació indicada 
en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva aprovació.  
   

3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit 
podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis 
que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció.  

 
CONCLUSIÓ 
 
La proposta de modificació de crèdit número 14/2014 que es descriu a continuació, es 
conforme a la legislació aplicable: 
 

Altes:

Partida Descripció Import

11 92000 20200 LLOGUER LA CARBONELLA 4.000,00 €      
31 33000 62500 MOBILIARI 2.100,00 €      
31 33000 62300 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 3.600,00 €      
20 15100 22707 REDACCIÓ DE PROJECTES 17.723,47 €   
20 15100 64000 POUM 10.062,56 €   
11 92000 63600 EQUIPS PER A PROCESOS D'INFORMACIÓ 10.170,00 €   
51 32100 21200 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS 665,50 €         
30 43001 22706 PLA ESTRATÈGIC DINAMITZACIÓ MUNICIPI 32.298,47 €   
30 43200 22706 PROJECTE CAMINS DE NOVELA 18.000,00 €   
21 16100 21000 MATERIAL CLAVEGUERAM (NETEJA RIERES) 12.000,00 €   
21 16500 21000 MATERIAL LAMPISTES 1.000,00 €      
21 15500 21000 MATERIAL VIES PÚBLIQUES 10.000,00 €   
31 33700 60900 PAVIMENTACIÓ PERÍMETRE ENVELAT 7.000,00 €      
51 32101 63200 ACTUACIONS ESCOLA MISERICORDIA 12.000,00 €   
11 92000 62500 MOBILIARI 9.000,00 €      
11 92000 62200 OBRES OAC 6.535,16 €      

Total Altes 156.155,16 € 

Baixes:

Partida Descripció Import

31 33700 21204 EDIFICI ENVELAT 3.400,00 €      
31 33000 21201 EDIFICI VIL·LAFLORA 2.965,50 €      
21 15500 62501 MASTIL NEPTÚ 1.355,16 €      
21 15500 61901 PARKING COTXERES RENFE 56.180,00 €   
51 32103 22799 ESCOLA BRESSOL 50.298,47 €   
11 92000 21900 MANTENIMENT GENERAL 14.170,00 €   
11 92000 12000 SOUS DEL GRUP A1 4.436,20 €      
11 92000 12006 TRIENNIS 511,80 €         
11 92000 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 3.873,50 €      
11 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 3.452,16 €      
20 15100 12000 SOUS DEL GRUP A1 1.109,05 €      
20 15100 12006 TRIENNIS 213,25 €         
20 15100 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 862,75 €         
20 15100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 509,85 €         
20 15100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.772,95 €      
22 17000 12000 SOUS DEL GRUP A1 433,20 €         
22 17000 12006 TRIENNIS 170,60 €         
22 17000 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 2.039,36 €      
22 17000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 401,36 €         

Total Baixes 156.155,16 €  
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda tretze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, 
Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel 
Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, 
Àngel López Solà, Pere Xirau i Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i 
Víctor Cerveto Hernández, i tres abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Ivan Aranda Mena i Lluís Llovet Bayer: 
 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 14/2014, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 
 

Altes:

Partida Descripció Import

11 92000 20200 LLOGUER LA CARBONELLA 4.000,00 €      
31 33000 62500 MOBILIARI 2.100,00 €      
31 33000 62300 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 3.600,00 €      
20 15100 22707 REDACCIÓ DE PROJECTES 17.723,47 €   
20 15100 64000 POUM 10.062,56 €   
11 92000 63600 EQUIPS PER A PROCESOS D'INFORMACIÓ 10.170,00 €   
51 32100 21200 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS 665,50 €         
30 43001 22706 PLA ESTRATÈGIC DINAMITZACIÓ MUNICIPI 32.298,47 €   
30 43200 22706 PROJECTE CAMINS DE NOVELA 18.000,00 €   
21 16100 21000 MATERIAL CLAVEGUERAM (NETEJA RIERES) 12.000,00 €   
21 16500 21000 MATERIAL LAMPISTES 1.000,00 €      
21 15500 21000 MATERIAL VIES PÚBLIQUES 10.000,00 €   
31 33700 60900 PAVIMENTACIÓ PERÍMETRE ENVELAT 7.000,00 €      
51 32101 63200 ACTUACIONS ESCOLA MISERICORDIA 12.000,00 €   
11 92000 62500 MOBILIARI 9.000,00 €      
11 92000 62200 OBRES OAC 6.535,16 €      

Total Altes 156.155,16 €  
Baixes:

Partida Descripció Import

31 33700 21204 EDIFICI ENVELAT 3.400,00 €      
31 33000 21201 EDIFICI VIL·LAFLORA 2.965,50 €      
21 15500 62501 MASTIL NEPTÚ 1.355,16 €      
21 15500 61901 PARKING COTXERES RENFE 56.180,00 €   
51 32103 22799 ESCOLA BRESSOL 50.298,47 €   
11 92000 21900 MANTENIMENT GENERAL 14.170,00 €   
11 92000 12000 SOUS DEL GRUP A1 4.436,20 €      
11 92000 12006 TRIENNIS 511,80 €         
11 92000 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 3.873,50 €      
11 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 3.452,16 €      
20 15100 12000 SOUS DEL GRUP A1 1.109,05 €      
20 15100 12006 TRIENNIS 213,25 €         
20 15100 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 862,75 €         
20 15100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 509,85 €         
20 15100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.772,95 €      
22 17000 12000 SOUS DEL GRUP A1 433,20 €         
22 17000 12006 TRIENNIS 170,60 €         
22 17000 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 2.039,36 €      
22 17000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 401,36 €         

Total Baixes 156.155,16 €  
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SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 14/2014 que s’aprova sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en compliment del que 
disposen els articles 179.2 en relació amb l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’article 42.1 en relació amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, es deurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2014, resumit per capítols com 
segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
 
Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost

ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu
1 Impostos directes 6.205.646,00 € 6.205.646,00 €
2 Impostos indirectes 20.000,00 € 20.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.742.108,00 € 40.599,38 € 2.782.707,38 €
4 Transferències corrents 3.267.507,00 € 174.856,31 € 3.442.363,31 €
5 Ingressos Patrimonials 101.700,00 € 101.700,00 €
6 Alienació Inversions Reals 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 199.290,00 € 199.290,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 421.243,42 € 421.243,42 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.536.251,00 € 636.699,11 € 0,00 € 0,00 € 13.172.950,11 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.961.140,00 € 56.086,41 € 27.786,03 € 4.989.440,38 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.444.603,14 € 455.156,74 € 95.687,44 € 70.833,97 € 4.924.613,35 €
3 Despeses f inanceres 386.084,00 € 386.084,00 €
4 Transferències corrents 336.126,86 € 63.741,84 € 399.868,70 €
6 Inversions Reals 760.633,00 € 40.341,46 € 60.467,72 € 57.535,16 € 803.907,02 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.647.664,00 € 21.372,66 € 1.669.036,66 €

Totals despeses 12.536.251,00 € 636.699,11 € 156.155,16 € 156.155,16 € 13.172.950,11 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 14/2014

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que el pressupost s’ha d’entendre com un instrument de control de la gestió municipal i 
no s’ha d’entendre en el sentit de limitar l’actuació municipal si impedeix l’adaptació a 
noves situacions o impedeix fer projectes que són necessaris però que no van sorgir 
en el moment d’elaborar-lo o no es va poder trobar el finançament adequat. En 
l’informe d’Intervenció es detallen les partides que s’incrementen i les partides que 
s’utilitzen per finançar-les. El que sí que és indispensable és que amb les noves 
prioritats o projectes no es trenqui l’equilibri pressupostari. Aquest informe posa de 
manifest la possibilitat tècnica de la modificació de crèdit proposada, que recull les 
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peticions de les diferents àrees de gestió municipal i que ja es van comentar en el seu 
moment a la Comissió Assessora. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que vol 
fer unes quantes preguntes que acabaran de decidir el sentit del vot del seu grup 
municipal. Comenta que en l’apartat d’altes hi ha una partida que s’anomena redacció 
de projectes i demana que li aclareixin a quin tipus de projectes es refereix, ja que 
també hi ha una partida per al POUM, una altra per al Pla estratègic i una altra titulada 
Camins de novel·la, que, suposen, que és un assumpte de cultura i promoció 
econòmica. El seu grup ha estat a favor del POUM i del Pla estratègic i segurament 
també estaran a favor d’aquesta modificació, però necessiten que els expliquin a què 
es refereix aquesta partida. Pel que fa a les baixes, la senyora Tamayo explica que 
aquest migdia ha parlat amb el senyor interventor, però demana al senyor Gregori si 
també pot explicar, aquí a la sessió, la rebaixa de 50.000 euros en la partida de 
l’escola bressol. El senyor interventor ha explicat que es refereix a un concepte del nou 
contracte, però no han quedat del tot convençuts amb aquesta explicació i per això 
demana que el senyor Gregori ho torni a explicar. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que la senyora 
Tamayo ha demanat informació sobre algunes partides de les quals també en volien. 
D’altra banda, també han rebut altra informació per part del govern i ho agraeixen, 
però encara hi ha dos aspectes dels quals els interessa parlar. Així com en la 
modificació anterior, el seu grup ha donat el seu suport, perquè feia temps que s’havia 
negociat, cal recordar que van votar en contra del pressupost i normalment quan s’han 
de votar assumptes que tenen relació amb el pressupost acostumen a abstenir-se. 
Malgrat tot, hi ha dues partides de les quals volen aclariments. Els ha sobtat una alta 
de 12.000 euros destinats a actuacions a l’escola Misericòrdia. No és que no els 
agradi, sinó tot al contrari. Aquesta alta els ha agradat perquè, si no recorda malament, 
l’equip de govern, fa uns cinc o sis mesos, va elaborar un pressupost, al qual es van 
fer al·legacions, en aquest cas del grup municipal del PSC, en la qual demanava més 
inversió en aquesta escola i es va contestar que no es faria perquè hi havia un 
superàvit provinent de l’any passat. Ara resulta que cinc mesos després hi ha una 
actuació a l’escola misericòrdia que no estava prevista. S’alegren que finalment es 
facin inversions a les escoles públiques del poble. L’altra partida de la qual volen 
informació és la baixa corresponent al pàrquing de cotxes de la Renfe, perquè creuen 
que és una aposta interessant que aniria bé al poble. Pregunta si finalment es podrà 
recuperar aquest espai per a Canet de Mar. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, explica que des de 
l’Àrea d’Urbanisme s’està duent a terme la redacció del POUM. Ara estan en la fase de 
l’aprovació inicial i això porta molta feina, cosa que vol dir que des de l’Àrea no es 
poden assumir tots els projectes. La subvenció que es va demanar per dur-los a terme 
es farà servir per contractar una arquitecta que fins ara ha estat substituint l’arquitecta 
municipal, perquè faci tots aquests projectes. Pel que fa a l’aparcament de la Renfe a 
la zona dels vagons, explica que hi ha un contracte signat des de fa molt de temps en 
el qual s’estableix que l’Ajuntament ha de pagar un import anual bastant simbòlic a 
Adif. Tot i així, aquest terreny està molt deixat. Cada vegada que s’ha mirat de fer-hi 
un aparcament hi ha hagut problemes amb Carreteres. Explica que la setmana que ve 
té una reunió amb aquest Departament per veure si es pot desencallar. Explica que 
aquests terrenys ja estan desafectats pel desdoblament de la nacional i vol tornar a 
parlar-ne per si finalment s’hi pot fer una entrada i habilitar-los. Van aprofitar una 
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reunió que tenien amb el director general de Carreteres per parlar del POUM i el 
director general va agafar el compromís de fer-hi alguna cosa. Per això va a parlar 
amb el responsable directe de l’assumpte, el senyor Gallego. 
 
El senyor alcalde explica que la clàusula sis del plec de contractació de l’escola 
bressol preveu que les factures que presenta cada mes la concessionària del servei 
només han d’incloure la part que assumeix directament l’Ajuntament, sense comptar la 
part que en el seu moment es va preveure per la Generalitat, aspecte que en el 
contracte anterior no era així. L’Ajuntament assumia directament la part de la 
Generalitat i la seva pròpia i després ho cobrava. Quan es va fer el pressupost 
d’aquest any es va seguir aquest mateix criteri, ja que el contracte que hi havia en 
vigor així ho estipulava. Ara, però, la part de la Generalitat no s’assumirà fins que no 
arribi la transferència pròpiament dita, que es preveu que no sigui aquest any. Per això 
es reflecteix aquesta baixa en aquesta modificació. Pel que fa a les inversions a 
l’escola Misericòrdia, comenta que l’equip de govern també se n’alegra de poder 
augmentar-les. Quan es va elaborar el pressupost no es va preveure fer aquesta 
inversió de 12.000 euros amb un talús, perquè els tècnics municipals no van 
considerar que s’havia de fer. Aquest any, els tècnics municipals i la direcció del centre 
detecten un problema important a la zona del gimnàs i propera al camp de futbol i a 
l’àrea d’educació infantil i es preveu fer aquesta actuació de manera urgent perquè no 
hi hagi cap tipus de problema. Tot i així, recorda que s’està fent inversions no només a 
les escoles públiques de Canet de Mar, sinó també a les concertades, ja que també 
estan patint igual o més que les públiques. 
 
8.- APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL CASALET D’ESTIU DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL PER AL CURS 2013-2014 
  
Atès que l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar és la responsable del 
Servei d’Escola Bressol Municipal, el qual, ultra la seva funció educativa, té com a 
objectiu oferir a les famílies la possibilitat de trobar mesures que facilitin la conciliació 
entre el món familiar i el món laboral.  
 
Vist que l’EBM El Palauet i a través seu la mateixa Àrea d’Educació ha pogut constatar 
la necessitat que han expressat diverses famílies usuàries del servei escola, que tenen 
més d’un fill en l’etapa d’educació infantil, de trobar un espai de lleure pensat per a 
aquesta etapa i que els permeti compaginar els horaris dels dos infants. 
 
Atès que s’ha estudiat la viabilitat de fer una proposta de casal d’estiu per a germans 
grans (de l’etapa d’educació infantil) d’usuaris de l’escola bressol municipal, per part 
de la Direcció de l’EBM El Palauet, l’empresa concessionària Fundació Pia Autònoma 
Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai, i la Regidoria d’Educació. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació que es transcriu a continuació: 

 
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a 
l’aprovació dels preus públics del Casal d’estiu a l’Escola Bressol Municipal El Palauet 
per al curs 2013-2014, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Assumpte.   
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Aprovació dels preus públics del Casalet d’estiu a l’Escola Bressol Municipal per al curs 
2013-2014 
 
Fets: 
 
En data 12 de maig de 2014 la Fundació Pere Tarrés, presenta al registre d’entrada de 
l’ajuntament l’estudi de costos en relació a la posada en marxa d’un casal d’estiu per a 
infants nascuts els anys 2008, 2009 i 2010 que estiguin en la segona etapa d’educació 
infantil.  
 

CASALET D’ESTIU  
Previsió ingressos 8.250,00€ 
        Acollida matinal 350,00€ 
        Menjador  1.800,00€ 
        Usuaris matí  4.700,00€ 
        Usuaris tarda  1.400,00€ 
  
Previsió despeses 7.989,41€ 
        Sous i salaris 4.024,37€ 
        Seguretat social 1.328,04€ 
Total personal 5.352,41€ 
        Material     638,00€ 
        Assegurances       44,00€ 
        Despeses diverses      640,00€ 
        Alimentació (mitjana 15 dinars)    1.315,00€ 
Total altres despeses 2.637,00€ 
  
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 260,59€ 

 
Pel que fa a les previsions d’ingressos i despeses, aquestes s’han calculat sobre una 
mitjana de 20 usuaris del servei de Casal d’estiu. 
 
Es preveu que els usuaris puguin inscriure’s al Casal per la totalitat del servei o per 
setmanes. La descomposició dels ingressos totals previstos és la següent: 
 

CASAL D’ESTIU  
Darrera setmana juny matí  40,00€ 
Darrera setmana de juny matí i tarda 56,00€ 
1a setmana juliol matí  40,00€ 
1a setmana juliol matí i tarda 56,00€ 
2a, 3a i 4a setmana juliol matí (per setmana) 50,00€ 
2a, 3a i 4a setmana juliol matí i tarda (per setmana) 70,00€ 
Darrera setmana juliol matí 40,00€ 
Darrera setmana juliol matí i tarda 56,00€ 

 
En relació als serveis complementaris i al servei de menjador es proposa els preus 
següents: 
 

Acollida matinal (per setmana) 10€ 
Dinar fix. Preu per setmana 40€ 
Dinar esporàdic 8.29€ 

 
L’oferta econòmica recull també bonificacions del 5% per: 
Contractació 3 setmanes o més 
Famílies nombroses i/o monoparentals 
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Germans al Casal o al Servei d’Escola Bressol. 
 
Conclusió 
 
Es troba correctament justificada la proposta de  preus presentada per la concessionària, 
i s’informa els preus que hauran de fer efectius  les famílies perquè es procedeixi segons 
criteri superior.   
 

CASAL D’ESTIU  
Darrera setmana juny matí  40,00€ 
Darrera setmana de juny matí i tarda 56,00€ 
1a setmana juliol matí  40,00€ 
1a setmana juliol matí i tarda 56,00€ 
2a, 3a i 4a setmana juliol matí (per setmana) 50,00€ 
2a, 3a i 4a setmana juliol matí i tarda (per setmana) 70,00€ 
Darrera setmana juliol matí 40,00€ 
Darrera setmana juliol matí i tarda 56,00€ 
Acollida matinal (per setmana) 10€ 
Dinar fix. Preu per setmana 40€ 
Dinar esporàdic 8.29€ 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
setze membres presents dels disset que integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar les tarifes del casal d’estiu de l’Escola Bressol Municipal El Palauet 
a aplicar durant el curs 2013-2014, en els termes següents: 
 

CASAL D’ESTIU  
Darrera setmana juny matí  40,00€ 
Darrera setmana de juny matí i tarda 56,00€ 
1a setmana juliol matí  40,00€ 
1a setmana juliol matí i tarda 56,00€ 
2a, 3a i 4a setmana juliol matí (per setmana) 50,00€ 
2a, 3a i 4a setmana juliol matí i tarda (per setmana) 70,00€ 
Darrera setmana juliol matí 40,00€ 
Darrera setmana juliol matí i tarda 56,00€ 
Acollida matinal (per setmana) 10€ 
Dinar fix. Preu per setmana 40€ 
Dinar esporàdic 8.29€ 

 
SEGON.- Aplicar una bonificació del 5% en els casos següents: 
 

- Per a la contractació del servei de 3 setmanes o més 
- A les famílies nombroses i/o monoparentals 
- A les famílies amb germans al Casal o al Servei d’Escola Bressol. 

 
El senyor alcalde explica que l’Àrea d’Educació és la responsable directa del servei de 
l’escola bressol i des d’aquesta Àrea sempre s’intenta que la vida laboral i familiar es 
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pugui conciliar i han rebut molts requeriments perquè l’escola bressol oferís un servei 
extraordinari de lleure aquest estiu. Per aquest motiu, l’Àrea d’Educació, el centre i la 
concessionària del servei han vertebrat una proposta de cara a aquest estiu. El 
període d’aquest casal anirà des de la darrera setmana de juny fins a la darrera 
setmana de juliol. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
considera que tot el que sigui ajudar a conciliar la vida familiar i laboral és una bona 
iniciativa, i més tenint en compte els temps que corren que potser hi ha famílies que 
només tenen possibilitat de treballar aquests mesos d’estiu i prou. L’any passat es va 
fer una prova pilot amb germans d’usuaris del centre i aquest any veuen que es fa 
extensiu a d’altres famílies. Pregunta si ja tenen dades de preinscripció, ja que suposa 
que aquest casal tirarà endavant si és viable d’acord amb la demanda. Comenta que hi 
ha una diferència important en l’import de la primera setmana de juliol i la resta de 
setmanes d’aquest mateix mes. Pregunta la raó per la qual es dóna aquesta 
diferència. Per últim, també pregunta si l’enquesta per veure si hi hauria demanda 
d’aquest casal només es va fer amb les famílies usuàries de l’escola bressol o es va 
fer extensiva a d’altres famílies d’altres centres. 
 
El senyor alcalde explica que no havien detectat aquesta diferència de preus i li 
comenta a la senyora Tamayo que li contestaran més endavant perquè no en saben la 
raó. Explica que demà farà les gestions oportunes per poder esbrinar-ho. Pel que fa a 
la demanda, ja hi ha unes deu famílies que s’han inscrit i unes trenta més que hi estan 
interessades. Sí que és cert que no és un casal econòmic si es compara amb altres 
casals que s’organitzen a la població. Tot i així, des de l’Ajuntament s’ha forçat a la 
concessionària perquè abaixés preus, ja que encara eren una mica superiors als que 
es posen a consideració del Ple. 
 
9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 PER A L’EXERCICI 2014 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 02/2004, de 
5 de març (endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
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 desembre, General Tributària, 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. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
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les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 21 de maig de 2014, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

“Atès que l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme dins dels seus àmbits de treball té per 
objectiu definir i organitzar actuacions que contribueixin a la promoció local i que, al 
mateix temps, donin impuls a l’activitat econòmica del municipi; des d’aquesta àrea al 
llarg de l’any es planifiquen i organitzen diferents esdeveniments que contribueixin a 
assolir aquest objectiu. 
 
Atès que aquest esdeveniments impliquen l’ocupació de bens de domini públic per part 
de diferents associacions, entitats, empreses i altres agents locals i que les ordenances 
fiscals actuals regulen el pagament de taxes per l’ocupació d’aquests bens. 
 
A aquest respecte sol·licitem la modificació de les actuals ordenances fiscals per 
contemplar l’exempció del pagament de taxes als participants en fires i mercats 
organitzats per l’Ajuntament que tinguin per finalitat promoure la dinamització econòmica 
del municipi i que siguin declarades d’utilitat municipal. A tal efecte, la declaració d’utilitat 
municipal haurà de ser acordada pel Ple de la corporació.” 

 
Vist l’informe tècnic emès en data 21 de maig de 2014, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

“Cristina Noé Juvanteny, responsable tècnic de la comunicació i la gestió de la informació 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb relació a la proposta de modificació de la taxa 
d’ocupació de via pública per a rodatge o producció audiovisual, faig l’informe següent:  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 20 de maig de 2010, va aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Barcelona – Catalunya Film Commission 
(BCFC), organisme nascut gràcies a l’acord entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Aquest organisme va néixer amb la voluntat d’esdevenir element de suport a les 
institucions públiques a l’hora de gestionar les diferents produccions audiovisuals que es 
fan o es poden fer en els seus termes municipals. Per produccions audiovisuals entenem 
tant el rodatge de llargmetratges com les pel·lícules o les sèries per a televisió, els 
espots i les sessions fotogràfiques publicitàries, les promocions, els reportatges, els 
documentals i la resta de productes comunicatius i audiovisuals.  
 
Des de la BCFC ens assessoren doncs sobre la forma de gestionar les diferents 
produccions audiovisuals que es roden al nostre municipi.  
 
A les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Canet de Mar, la taxa per rodatge la trobem 
a l’apartat 3r de l’article 7è de l’Ordenança fiscal número 13, amb el concepte d’ocupació 
de la via pública, parc, jardins o locals municipals per rodatge de spots publicitaris, 
vídeos i pel·lícules i és de 557.19 euros per dia i/o fracció i emplaçament.  
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Havent fet consulta a la BCFC i d’acord amb les propostes de permisos i protocols que 
ens han facilitat, seria convenient fer una modificació d’aquesta ordenança, basant-nos 
sobretot, en l’excel·lent reclam promocional i de difusió externa que un rodatge pot 
comportar per al municipi.  
 
Per aquest motiu, proposem el redactat següent per a la taxa en qüestió:  
 
Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per a 
la realització de rodatges cinematogràfics, vídeos i sessions fotogràfiques de caràcter 
publicitari o comercial a la via pública:     557,19 euros 
 
No s’inclouen en aquesta taxa les gravacions que responen a reportatges o informacions 
de caire periodístic que s’enregistrin a Canet per tal de difondre informació d’interès 
públic, així com els documentals i les gravacions de caire divulgatiu i promocional de la 
localitat, o el que sigui fet per estudiants o grups amateurs i/o no professionals. 
 
La taxa no eximeix de l’aplicació de taxes per altres conceptes relacionats amb 
l’ocupació de la via pública o els serveis especials que hagin de prestar els diferents 
serveis de la corporació. “ 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat dels setze regidors presents dels disset de nombre de dret que 
integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici de 2014 i següents, la modificació de 
l’ordenança fiscal número 13. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al mercat 
municipal, i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada estival. 

 
SEGON.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenança fiscal per a l’exercici 2014, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada 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. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, 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. 
 
QUART.- Declarar d’utilitat municipal a l’efecte del que es disposa a l’article 7.5 de 
l’Ordenança fiscal número 13 de Canet de Mar les fires següents: 
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- Fira de Sant Jordi. Parades de llibres i roses a la riera Sant Domènec. 
- Fira de Santa Llúcia. Parades d’elements nadalencs a la riera Sant Domènec. 
- Mercat d’intercanvi i venda de segona mà. 
- Trobades d’intercanvi de plaques de cava. 
- Fires de comerç al carrer. 
- Fira Mercat Modernista. 
- Fires gastronòmiques i de productes de la terra. 
- Canet Rock. 
- Mostra d’Entitats. 

 
ANNEX MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 2014 

 
Ordenança fiscal num.13. taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles 
o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al mercat municipal, i l’ocupació 
de terrenys de la platja durant la temporada estival 
 
Es proposa la modificació de l’ordenança amb l’objectiu d’establir la bonificació del 
100% del pagament de taxes: 
 

 Als participants en fires i mercats organitzats per l’Ajuntament que tinguin per 
finalitat promoure la dinamització econòmica del municipi i que siguin 
declarades d’utilitat municipal. 

 Les gravacions que responen a reportatges o informacions de caire periodístic 
que enregistrin a Canet per tal de difondre informació d’interès públic, això 
com els documentals i gravacions de caire divulgatiu i promocional de la 
localitat o el que sigui fet per estudiants o grups amateurs i/o no professionals. 

 
En conseqüència, es proposa afegir a l’Ordenança 13, el punt 5 de article 7è els 
següent redactat: 
 
“5. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa els participants en fires i mercats 
organitzats per l’Ajuntament que tinguin per finalitat promoure la dinamització 
econòmica del municipi i que siguin declarades d’utilitat municipal. La declaració haurà 
d’esser aprovada pel Ple. 
6. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa, les gravacions que responen a 
reportatges o informacions de caire periodístic que s’enregistrin a Canet per tal de 
difondre informació d’interès públic, això com els documentals i les gravacions de caire 
divulgatiu i promocional de la localitat o el que sigui fet per estudiants o grups 
amateurs i/o no professionals.” 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria i Turisme, explica que es porta a aprovació del Ple la modificació 
d’aquesta Ordenança en termes molt genèrics. Explica que els canvis que s’estan 
produint, sobretot des del punt de vista del comerç, fa que hi hagi una proliferació de 
fires i actes comercials al carrer i això és el que ha provocat que es volgués fer 
aquesta modificació. Aquesta Ordenança preveu que tothom que vulgui posar una 
parada al carrer de tipus comercial pagui una taxa de via pública. Des de l’Àrea de 
Comerç, s’ha pensat que seria bo incorporar-hi que defineixi quines són les fires 
d’interès municipal i eximir-les de pagar aquesta taxa. S’ha aprofitat aquesta proposta 
per incorporar-hi el concert del Canet Rock, però també s’estava incomplint aquesta 
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Ordenança amb la Mostra d’Entitats i amb d’altres fires. Per això, s’ha demanat a totes 
les regidories que fessin un llistat de totes les fires que fossin susceptibles d’aquesta 
exempció. S’ha de tenir en compte que les fires que organitza una empresa de fora, i 
amb les quals fa negoci, no estan exemptes d’aquesta taxa. L’única fira que difereix 
del que acaba d’explicar és la Fira Mercat Modernista. Aquest any, es farà la setena 
edició d’aquesta fira i des de la primera, que es va contractar una empresa perquè fes 
la gestió de les parades i organitzés activitats. Ara, l’Ajuntament ja no només no paga 
perquè facin aquesta gestió, sinó que el poble rep amb espècies, o, fins i tot, es 
paguen algunes de les actuacions que es porten a terme. Així, doncs, s’ha fet aquesta 
modificació per poder gaudir de certs esdeveniments que provinguin del comerç o que 
tinguin un interès per al poble, sense que això costi res als canetencs i les 
canetenques que els fan possibles. Pel que fa a les taxes de les platges, vol aclarir 
que no es refereix a les guinguetes, ja que són activitats que tenen un interès 
econòmic. També s’hi ha incorporat un altre punt, que fa referència a la Catalunya Film 
Commission. Canet forma part d’aquesta associació i l’aportació que s’hi fa és 
convertir el poble en un plató de rodatge. En aquest punt també s’ha volgut fer una 
distinció amb un rodatge que té finalitats econòmiques dels rodatges que es fan per 
promocionar el poble. Es donava el cas que s’havia de fer pagar una taxa a una 
persona que necessitava rodar pel poble per una tesi doctoral de promoció de Canet. 
Per això també s’hi ha incorporat l’expressió d’interès municipal. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que tot 
allò que sigui promocionar el poble, ja sigui a nivell comercial o cultural o qualsevol 
altre nivell serà benvingut. I veuen molt bona idea que es miri d’evitar situacions que la 
gent del poble, quan vulgui organitzar alguna cosa, acabi pagant una taxa. Pel que fa a 
les filmacions, considera que s’ha d’anar amb molta cura per destriar si al darrere hi ha 
només un objectiu de promoció o s’hi amaga un interès econòmic. El seu vot serà 
favorable. 
 
10.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS RELATIU ALS 
EXERCICIS 2012 I 2013 
   
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar durant l’any 2011 es va adherir al programa de 
gestió patrimonial que va oferir per la Diputació de Barcelona per tal d’actualitzar la 
base de dades de l’Inventari municipal de béns. 
 
Atès que la corporació està obligada a practicar actualitzacions i rectificacions de 
l’Inventari Municipal de Béns,  per tal de recollir i valorar, dins dels períodes indicats, 
els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 
 
Vistos els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 100  a 118 del 
Reglament del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, aprovat per RDL 
781/1986, de 18 d’abril (TRRL);  articles 32 a 35 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) i els articles 17 a 35 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de 
juny (RBEL) i, respecte de l’inventari dels organismes autònoms, l’article 204.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny (ROAS), així com l’informe emès pel secretari de la Corporació. 
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze 
regidors presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida a 31 de desembre de 2012, el qual queda fixat en 34.681.363,65 € de la 
següent manera: 
 
AJUNTAMENT DE CANET:

Descripció

Valor Brut

Comptable Dotació Fons Amortització Valor Net Comptable Import Líquid Total

LLIBRE A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL 46.119.890,66 €             692.407,43 €                   7.747.923,49 €                37.679.559,74 €             37.679.559,74 €            

LLIBRE B: PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÓL 5.631.730,43 €                ‐  €                                  ‐  €                                  5.631.730,43 €                600.775,20 €                   6.232.505,63 €               

LLIBRE C: PATRIMONI HISTÒRIC ‐ ARTÍSTIC 531.911,43 €                   531.911,43 €                   531.911,43 €                  

LLIBRE E: DRETS CEDITS REVERTIBLES A L'ADMINISTRACIÓ 2.151.917,72 €                ‐  €                                  ‐  €                                  2.151.917,72 €                ‐  €                                  2.151.917,72 €               

TOTAL 54.435.450,24 €             692.407,43 €                   7.747.923,49 €                45.995.119,32 €             600.775,20 €                   46.595.894,52 €            

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET:

Descripció

Valor Brut

Comptable Dotació Fons Amortització Valor Net Comptable Import Líquid Total

LLIBRE A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL 37.930,89 €                      2.939,70 €                        33.799,67 €                      4.131,22 €                        ‐  €                                  4.131,22 €                       

TOTAL 37.930,89 €                      2.939,70 €                        33.799,67 €                      4.131,22 €                        ‐  €                                  4.131,22 €                         
 

Préstec Descripció Import

2003 / 1 / 000010 CESPA, SA 57.692,78 €                     

2003 / 1 / 000014 CAIXA DE PENSIONS LA CAIXA 494.73 163.125,03 €                  

2003 / 1 / 000015 CAIXA DE PENSIONS LA CAIXA 227.87 7.417,32 €                       

2003 / 1 / 000016 B.S.C.H. 5994 25.000,00 €                     

2003 / 1 / 000022 DBP‐CAIXA CRÈDIT ESCOLA BRESSOL 3A FASE 13.657,98 €                     

2003 / 1 / 000024 EROSKI CONSUM, SCV 582.592,27 €                  

2004 / 1 / 000002 BANC CREDIT LOCAL PRESTEC 40744‐1400.000,‐ 700.000,00 €                  

2005 / 1 / 000003 BSCH  PRESTEC 891.062Eur. OBRES PLA SAN. 9921 334.148,40 €                  

2006 / 1 / 000002 DIPUTACIO DE BARCELONA ‐ PRESTEC125.000,‐ CUARTEL 50.000,00 €                     

2007 / 1 / 000001 CAIXA CRÈDIT LOCAL DIBA‐ 125.000,‐¿ CARRERS 2007 75.000,00 €                     

2007 / 1 / 000003 INSTITUT CATALA DE FIANCES 571.200¿ ODEON 366.916,58 €                  

2008 / 1 / 000002 BANC DE SABADELL NUM. PRESTEC 80728005336‐HALLI SL 341.974,04 €                  

2010 / 1 / 000001 BANC SABADELL ATLANTIC, PRESTEC 9583‐2.218.000 2.218.000,00 €               

2010 / 1 / 000002 CAJA MADRID ‐ PRESTEC 1192298635 ‐ 788.909,‐¿ 769.869,94 €                  

2010 / 1 / 000003 CAIXA CATALUNYA‐ PRESTEC NUM.04033‐ 1.693.000.‐ 1.693.000,00 €               

2011 / 1 / 000001 PRESTEC BANKIA NUM.699/83‐PLA DE SANEJA. 2011‐2014 656.478,18 €                  

2011 / 1 / 000002 PRESTEC BANC SABADELL NUM. 46612‐PLA DE SANEJ. 2011‐ 342.975,74 €                  

2011 / 1 / 000003 PRESTEC PLA DE SANEJAMENT 2011‐2014 ‐ ICO 332.393,88 €                  

2012 / 1 / 000001 CAIXA PENEDÈS, PRESTÉC 552.000,‐ ¿ NUM.00002.5 508.708,81 €                  

2012 / 1 / 000002 CAIXABANK, PRESTEC ICO RD4/2012‐NUM. 54422 2.076.937,60 €               

2012 / 1 / PIE REFINANÇAMENT DEUTE PIE 2008‐2009 602.773,54 €                  

11.918.662,09 €              
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Descripció Import

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (Valor Net Comptable) 46.595.894,52 €         

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (Préstecs termini superior a 1 any) 11.918.662,09 €‐         

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 4.131,22 €                   

TOTAL 34.681.363,65 €           
 
SEGON.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida a 31 de desembre de 2013, el qual queda fixat en 35.819.353,42 € de la 
següent manera: 
 
AJUNTAMENT DE CANET:

Descripció

Valor Brut

Comptable Dotació Fons Amortització Valor Net Comptable Import Líquid Total

LLIBRE A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL 46.567.805,40 €             668.543,22 €                   8.530.145,40 €                37.369.116,78 €             37.369.116,78 €            

LLIBRE B: PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÓL 5.631.730,43 €                ‐  €                                  ‐  €                                  5.631.730,43 €                600.775,20 €                   6.232.505,63 €               

LLIBRE C: PATRIMONI HISTÒRIC ‐ ARTÍSTIC 531.911,43 €                   531.911,43 €                   531.911,43 €                  

LLIBRE E: DRETS CEDITS REVERTIBLES A L'ADMINISTRACIÓ 2.151.917,72 €                ‐  €                                  ‐  €                                  2.151.917,72 €                ‐  €                                  2.151.917,72 €               

TOTAL 54.883.364,98 €             668.543,22 €                   8.530.145,40 €                45.684.676,36 €             600.775,20 €                   46.285.451,56 €            

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET:

Descripció

Valor Brut

Comptable Dotació Fons Amortització Valor Net Comptable Import Líquid Total

LLIBRE A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL 37.930,89 €                      1.303,06 €                        35.102,73 €                      2.828,16 €                        ‐  €                                  2.828,16 €                       

TOTAL 37.930,89 €                      1.303,06 €                        35.102,73 €                      2.828,16 €                        ‐  €                                  2.828,16 €                         
 

Préstec Descripció Import

2003 / 1 / 000010 CESPA, SA 44.143,22 €                     

2003 / 1 / 000014 CAIXA DE PENSIONS LA CAIXA 494.73 70.063,61 €                     

2003 / 1 / 000015 CAIXA DE PENSIONS LA CAIXA 227.87 3.185,81 €                       

2003 / 1 / 000024 EROSKI CONSUM, SCV 558.810,23 €                  

2004 / 1 / 000002 BBVA‐BCN  PRESTEC 40744‐1400.000,‐ 600.000,00 €                  

2005 / 1 / 000003 BSCH  PRESTEC 891.062Eur. OBRES PLA SAN. 9921 222.765,68 €                  

2006 / 1 / 000002 DIPUTACIO DE BARCELONA ‐ PRESTEC125.000,‐ CUARTEL 37.500,00 €                     

2007 / 1 / 000001 CAIXA CRÈDIT LOCAL DIBA‐ 125.000,‐¿ CARRERS 2007 62.500,00 €                     

2007 / 1 / 000003 INSTITUT CATALA DE FIANCES 571.200¿ ODEON 366.916,58 €                  

2008 / 1 / 000002 BANC DE SABADELL NUM. PRESTEC 80728005336‐HALLI SL 289.193,35 €                  

2010 / 1 / 000001 BANC SABADELL ATLANTIC, PRESTEC 9583‐2.218.000 2.190.873,18 €               

2010 / 1 / 000002 CAJA MADRID ‐ PRESTEC 1192298635 ‐ 788.909,‐¿ 753.329,84 €                  

2010 / 1 / 000003 CAIXA CATALUNYA‐ PRESTEC NUM.04033‐ 1.693.000.‐ 1.523.700,00 €               

2011 / 1 / 000001 PRESTEC BANKIA NUM.699/83‐PLA DE SANEJA. 2011‐2014 320.364,24 €                  

2011 / 1 / 000002 PRESTEC BANC SABADELL NUM. 46612‐PLA DE SANEJ. 2011‐ 175.169,27 €                  

2011 / 1 / 000003 BANKIA‐PRESTEC PLA DE SANEJAMENT 2011‐2014 ‐ ICO 171.428,32 €                  

2012 / 1 / 000001 CAIXA PENEDÈS, PRESTÉC 552.000,‐ ¿ NUM.00001512 439.268,67 €                  

2012 / 1 / 000002 CAIXABANK, PRESTEC ICO RD4/2012‐NUM. 54422 2.076.937,60 €               

2012 / 1 / PIE REFINANÇAMENT DEUTE PIE 2008‐2009 562.776,70 €                  

10.468.926,30 €              
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Descripció Import

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (Valor Net Comptable) 46.285.451,56 €         

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (Préstecs termini superior a 1 any) 10.468.926,30 €‐         

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 2.828,16 €                   

TOTAL 35.819.353,42 €           
 
TERCER.- Remetre una còpia de les rectificacions de l’inventari anteriorment 
aprovades, autoritzades per la Secretària de la Corporació i amb el vistiplau de 
l’Alcalde, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que en aquest punt es proposa, seguint la normativa vigent en aquest assumpte, 
aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament. L’inventari conté el 
valor de l’immobilitzat, tant material com immaterial, de propietat municipal, és a dir, 
edificis, terrenys i altres propietats. D’aquest inventari se’n dedueix els préstecs que 
financen aquests béns. La valoració a 31 de desembre de 2012 és de 34.681.363 
euros i a 31 de desembre de 2013, de 35.819.353 euros. 
 
11.- DESIGNACIÓ PER OCUPAR EL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE 
CANET DE MAR 
 
Atès que els actuals jutges de pau titular i substitut foren nomenats per acord de la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 17 de maig de 
2011. 
 
Atès que, mitjançant ofici de data 15 de gener de 2014, el senyor Vicenç Saura 
Bordonau, jutge de pau substitut, va comunicar que presentava la renúncia al càrrec 
per motius de salut. 
 
Atès que en data 18 de febrer de 2014, la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va acordar acceptar la renúncia al càrrec de jutge de pau 
substitut al senyor Vicenç Saura Bordonau i notificar a l’Ajuntament de Canet de Mar 
que, en cas que no ho hagués fet, iniciï els tràmits que preveu l’article 101 de la Llei 
orgànica del poder judicial per a la designació d’un jutge substitut nou. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de març de 2014, va acordar, 
entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Incoar l’expedient per dur a terme el procediment d’elecció de jutge pau 
substitut de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Publicar la vacant de jutge de pau substitut al BOP, al tauler d’anuncis de la 
casa consistorial, al web municipal, al jutjat de primera instància d’Arenys de Mar i en el 
mateix jutjat de pau.  

 
Atès que en el BOP de data 19 de març de 2014, es va publicar l’anunci amb el qual 
es feia públic que, amb motiu de la renúncia al càrrec del jutge de pau substitut, la 
Junta de Govern Local va acordar iniciar la convocatòria per nomenar la persona que 
ostentarà aquest càrrec fins al final del mandat, això és el 18 de maig de 2015. 
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Atès que el termini per presentar les sol·licituds per prendre part en la selecció de 
jutge de pau substitut es va acabar el dia 14 d’abril de 2014. 
 
Atès que durant aquest termini s’han presentat quatre sol·licituds de les persones 
següents, acompanyades dels seus currículums: 
 

- Martín García García 
- Estefanía Cedeño Ruiz 
- Joaquim Dotras Horta 
- José Luís Cuba Valenzuela 

 
Atès que tots quatre sol·licitants reuneixen les condicions legalment establertes per 
poder ser escollits jutge de pau titular o substitut, això és ser espanyol, ser major 
d’edat i no incórrer en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei 
orgànica del poder judicial. 
 
Atès que per la seva experiència i formació aquesta Alcaldia considera adient per 
ocupar aquest càrrec el senyor Martín García García com a jutge de pau substitut. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de maig de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vista la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per deu vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano 
Isern, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel 
Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, 
Àngel López Solà i Pere Xirau i Espàrrech i sis vots en contra dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Sílvia Tamayo Mata, Jordi 
Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Designar per ocupar el càrrec de jutge de pau substitut el senyor MARTÍN 
GARCÍA GARCÍA, el qual ostentarà aquest càrrec fins al final del mandat, això és el 
18 de maig de 2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al jutjat degà de 1a instància d’Arenys de Mar, 
perquè aquest trameti la documentació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, òrgan competent per nomenar els jutges de pau a Catalunya. 
 
El senyor alcalde explica que el passat 15 de gener d’enguany, el senyor Vicenç 
Saura, jutge de pau substitut, va comunicar la renúncia del càrrec que ocupava per 
motius de salut. Un cop acceptada aquesta renúncia pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, aquest va comunicar a l’Ajuntament que s’havien d’iniciar els tràmits per 
nomenar un nou jutge de pau substitut. En la Junta de Govern Local de 6 de març 
d’enguany es va aprovar iniciar aquest expedient. Es va publicar aquesta vacant al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis, al web municipal, al 
Jutjat d’Arenys de Mar i al Jutjat de Pau. El termini de presentació de sol·licituds per 
ocupar aquest càrrec es va acabar el dia 14 d’abril i es van presentar quatre persones 
que complien els requisits necessaris per aquest lloc, el senyor Martín Garcia Garcia, 
la senyora Estefanía Cedeño Ruiz, el senyor Joaquim Dotras Horta i el senyor José 
Luís Cuba Valenzuela. L’alcalde, d’acord amb la Junta de Govern Local i la Comissió 
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Assessora, que va informar favorablement aquest assumpte, proposa designar el 
senyor Martín Garcia Garcia com a jutge de pau substitut, fins al 18 de maig de 2015, 
quan s’acabarà aquest mandat, coincidint amb l’acabament del mandat municipal. 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que a la 
Comissió Assessora ja va manifestar que aquesta era una de les persones que s’havia 
presentat que veia polititzada. Totes són afins a un partit en concret i va manifestar 
que li hauria agradat que l’oposició hagués estat consultada i s’escollís la persona de 
manera consensuada. A la Comissió Assessora també es va comentar que l’afiliació 
política d’aquesta persona era bastant dubtosa i han estat investigant una mica per 
internet i consideren que no és la persona adequada per ostentar aquest càrrec. 
Consideren que ha de ser una persona de Canet que entengui la vida d’una altra 
manera. El grup municipal del PSC hi votarà en contra. 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
coincideix amb la intervenció del senyor Planet. En un principi no van fer cap recerca 
perquè van pensar que les persones que escollien el senyor Garcia com a jutge de 
pau substitut no estaven al corrent del que escrivia, de la seva filosofia de vida i de la 
seva mentalitat. El seu grup municipal entén que un jutge de pau ha de ser una 
persona escollida amb el màxim consens possible i per això consideren que s’hauria 
d’haver consultat l’oposició. Tot i que també creuen que les persones que es van 
presentar estan polititzades, cosa que per al seu grup no és un problema, també 
saben que han deixat el partit on militaven per poder optar a aquesta plaça. A més a 
més, una de les aspirants no la coneixen i no saben si pertany a algun partit polític o 
no. Li van preguntar a la secretària si reunia els requisits i va dir que sí, per tant no 
saben per què es va descartar. Encara que aquest càrrec sigui de substitut del jutge 
de pau, creuen que la persona que ostenti aquest càrrec ha de ser una persona amb 
neutralitat, demòcrata, i comenta que, en l’època de les consultes, aquesta persona va 
fer una carta al bisbat de Girona, en la qual manifestava que el capellà de Canet cedia 
edificis de la parròquia per fer reunions de separatistes i va sol·licitar que no es 
deixessin fer. Més tard, sí que han investigat per internet i han trobat que aquesta 
persona és una de les més actives a la xarxa i sol·licita que constin en acta les 
captures de pantalla que presenta i que consten a continuació: 
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http://www.directe.cat/xoc-de-trens/17442/ho-dire-al-bisbe 
 
––-Missatge original––- 
De: Martín Garcia 
Enviat el: martes, 20 de octubre de 2009 11:43 
Per: Bisbat de Girona  
Afer: Assemblea al Centre Parroquial de Canet de Mar x Canetdecideix ! 
 
Benvolguts Senyors: 
 
Perdonen la molestia que les causo al escribirles, pero como laico y feligres de la 
Parroquia de Sant Peré i Sant Pau de Canet de Mar, de habla materna castellana, creo 
que reflejo el sentir de muchas otras personas en mí situació, que hemos conocido que 
en los locales del Centro Parroquial, se realizara el proximo día 24 una Asamblea para 
organizar la celebración de una consulta sobre la independencia de Catalunya. 
 
El Ayuntamiento no cede ningun local, ni por ley puede prestar colaboración alguna a 
este tipo de actos, y es una dependencia de la Iglesia la que cede sus instalaciones para 
ello. Creo que se pueden herir sensibilidades de creyentes, que no comparten estas 
iniciativas y poder identificarse que la Iglesia da apoyo y soporte a las mismas. 
 
Les ruego evaluen esta situación y consideren todos los aspectos de la misma para la 
comunidad de canet de Mar. 
 
Dandoles las gracias, les reitero mis disculpas por perturbar su atención. 
 
Atentamente, 
 
Martín Garcia 
 

 
 

 
 
Benvolguts Senyors: 
 
Davant la notícia que hem conegut de la seva decisió de recomanar que no es cedeixi 
cap local dependent de les parròquies del Bisbat per a celebrar-hi reunions, actes i la 
mateixa consulta sobre la independència de Catalunya que diverses associacions 
ciutadanes promovem pel proper 13 de desembre, els voldríem fer les següents 
consideracions. 
 
Considerem que la seva decisió s’ha basat en un missatge plagat de mentides i 
tergiversacions que els va adreçar el Sr. Martín Garcia el 20 d’Octubre i que vostès han 
cregut per manca d'informació únicament. 
 
El Sr. Martín Garcia, que s’identifica davant vostès com un feligrès particular de la 
Parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar, no és altre que un càrrec del 
Partido Popular i candidat del PP de Canet a les darreres eleccions municipals. És 
sobradament coneguda la postura del PP en contra de qualsevol consulta democràtica 
d’aquesta mena a la ciutadania del nostre país. El Sr. Martín Garcia no representa cap 
agrupació de feligresos al nostre municipi ni el sentiment de molts altres creients de la 
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nostra comunitat com ell pretén i sí representa els interessos d’una formació política 
partidista i bel·ligerant en aquest tema. 
 
Aquest senyor incorre en una manifesta mentida quan els escriu que l’Ajuntament de 
Canet no cedeix cap local a la nostra organització per celebrar-hi reunions o actes: ens 
reunim setmanalment a la Masoveria de Vila Flora, centre cívic i cultural de l’Ajuntament. 
 
Aquest mateix senyor del PP els evita fer-los conèixer expressament que l’Ajuntament de 
Canet de Mar recolza oficialment la iniciativa de celebrar la consulta popular del 13 de 
desembre, tal com va aprovar en el Ple de l’Ajuntament del proppassat 24/09/2009. Pot 
contrastar aquesta informació al telèfon de l’’Ajuntament de Canet de Mar, 937 943 940 i 
937 941 231. 
 
En el missatge que van rebre s’incorre en una segona manifesta mentida quan es diu 
que l’Ajuntament no pot cedir cap espai per a la celebració d’aquestes activitats: la Llei 
Orgànica 9/1983 especifica que els ajuntaments han de facilitar espais municipals a les 
entitats cíviques per a les seves activitats. 
 
Resumint, creiem que el Bisbat ha estat víctima d’un missatge manipulador i intoxicador 
de part del Sr. Martín Garcia del PP i no entenem aquesta decisió quan la coneguda 
consulta d’Arenys de Munt del 13 de setembre ja es va portar a terme al Centre Moral, 
entitat vinculada amb la Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt, sense que ens consti 
comportés cap problema, inconvenient o divisió entre els feligresos. Ben al contrari, és 
general el reconeixement a les parròquies que cedeixen locals i recursos per a activitats 
ciutadanes, com s’ha fet tantes vegades a la mateixa Parròquia canetenca. 
 
Els preguem que facin arribar a la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau el nostre agraïment 
i els demanem disculpes si la cessió de la seva sala d'actes els ha incomodat. També els 
volem fer saber que respectarem la seva decisió per no provocar confrontacions 
innecessàries, tot i que esperem de tot cor, i així els ho demanem, que reconsiderin la 
seva posició. S'han preguntat si la divisió existeix realment o si volen provocar-la gent 
com el que els ha empès a escriure la nota? 
 
Ben cordialment, 
 
CanetDecideix! 
COORDINACIÓ - Xavier Espàrrech i Fornaguera 
PORTAVEU - Ivan Aranda i Mena 

 

 García García Martín des de Mediterráneo Digital 

5 maig a les 20:18 
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ERC anexionará Baleres y la Comunidad Valenciana si Cataluña es independiente 
Mediterráneo Digital - Periódico independiente políticamente incorrecto. Información, 
noticias y actualidad nacional. 
mediterraneodigital.com|Per Mediterráneo Digital 
M'agrada · Comparteix 
 
�  Rosa Maria Pardo Contreras Descerebrados !!!!! ...... 
5 maig a les 20:30 · M'agrada 

�   
Benigno Piquero Rato Martín, sintiéndolo mucho no veo la relación con el grupo en el 
que escribes. 
5 maig a les 20:38 · M'agrada 

�   
Jesus Delgado Subirats si los tontos volasen, en Cataluña no se vería el sol ..... 
5 maig a les 21:11 · M'agrada 

�   
Mario Ruiz Gutiérrez  
 

 
 
5 maig a les 21:32 · M'agrada 

�   
Mario Ruiz Gutiérrez  
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5 maig a les 21:33 · M'agrada 

�   
Jesus Perez Valera Y QUE MASSSSSSS , COMO CABRAS Y MIS DISCULPAS A LAS 
CABRAS 
5 maig a les 22:28 · M'agrada 

�   
Fran Ibáñez Oigan, esas fotos me parecen de mal gusto y ofensivas. 
5 maig a les 22:52 · M'agrada · 2 

�   
Luisa Villa ¡ Lo que faltaba !...¿ cómo es posible tan descabelladísima e imposible de 
todo punto, pretensión ?.....¡clama al cielo ! 
6 maig a les 00:15 · M'agrada 

�   
Wilmer Ramírez Guillén Qué asco de gente estos independentistas 
6 maig a les 00:45 · M'agrada 

�   
Jesus Perez Valera Y encima se mosquean . Es increíble. Mas me ofenden a mi y mis 
ESPAÑOLES cuando quemais mi bandera y mas aun cuando quemasteis la foto de MI 
REY. EL REY DE ESPAÑA. ESPAÑA HABER SI OS ENTERAIS DE UNA P..... VEZ 
6 maig a les 03:03 · M'agrada 

�   
Benigno Piquero Rato Siento decirnos que no estoy nada de acuerdo con todas esos 
comentarios que hacéis, por que no sois serios y razonáis las cosas ? Por que sois tan 
vulgares como ellos ?  
Estas cosas no creo que sean para este grupo,  
Pido por favor al administrador que me comunique si estoy equivocado de ser así, estaré 
encantado de irme del grupo y de tener razón, fuego llame al orden. 
6 maig a les 03:11 · M'agrada · 1 

�   
Mario Ruiz Gutiérrez LA VERDAD SIEMPRE MOLESTA .... 
6 maig a les 07:39 · M'agrada 

�   
Fran Ibáñez Esa no es la verdad, esa es muy poca vergüenza, muy mala educación y 
una broma de mal gusto. Será usted quizá el único nazi de aquí que se cree que España 
entera es suya. Menudo chavalín de la logse estás hecho 
6 maig a les 07:45 · M'agrada 

�   
García García Martín yo creo que un Grupo de Hermandad Monarquica.....donde muchos 
Catalanes participan......no hablemos ya del Capitulo del Real Estamento del Principado 
de Girona, no nos preocupamos de una secesión que anuncia la proclamación de una 
Republica....que menosprecia quema retratos de S.M. El Rey, y donde los 
catalanes/españoles .... nos vemos acosados y en riesgo....creo que es licito....que la 
Hermandad tenga conocimiento....e intente dar soporte a sus simpatizantes en esa 
Región......y más si quiere ampliarse criterios secesionistas a regiones de la antigua 
Corona de Aragón. Creo que no debemos ser una sociedad cultural....si en Catalunya 
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gobernara ERC\CUP/ANC......con una republica xenofoba y de extrema izquierda...los 
monarquicos.....el mero echo de formar parte de este grupo......ya nos hara elementos 
disidentes y sospechosos......y ante este dilema.....pido el amparo para los Catalanes 
desde esta Hermandad. 
6 maig a les 09:20 · M'agrada 

�   
Fran Ibáñez Una cosa es resguardo y otra es odio 
6 maig a les 09:46 · M'agrada 

�   
Benigno Piquero Rato Creo que se vertieron comentarios muy desafortunados y de muy 
mal gusto. Todo se puede defender con respeto y educación, no con insultos y 
descalificaciones. 
Hay formas y formas. 
6 maig a les 10:36 · M'agrada · 2 

�   
Mario Ruiz Gutiérrez NO CREO QUE PUEDA MOLESTAR A NADIE LAS IMÁGENES 
QUE HE COLGADO ...... PERO ELLAS REFLEJAN UNA REALIDAD ,GUSTE O NO ..... 
6 maig a les 10:41 · M'agrada 

�   
Fernando López Álvarez Mario Ruiz Gutiérrez, en primer lugar escribir en mayusculas en 
cualquier foro equivales a gritar, y eso es de mala educación, colgar montajes 
fotograficos insultando la simbología de un colectivo equivale a radicalismo, como 
monarquico no puedo más que rechazar esta conducta, ante todo respeto y razón, son 
las dor armas esenciales para convencer y no avasallar. 
6 maig a les 20:10 · M'agrada · 3 

 
La senyora Arbell explica que el senyor Garcia és un dels usuaris més actius 
d’aquesta pàgina de la qual se’n mostren imatges en aquesta acta, fins i tot creu que 
n’és un administrador i en la qual va escriure que Esquerra anexionará Baleares y la 
Comunidad Valenciana si Catalunya es independiente. La gent que està en aquest 
fòrum contesta: descerebrados o si los tontos volasen en Cataluña no se veria el sol. 
Comenta imatges, com l’estelada amb la creu gamada, que demana que consti al Ple. 
Una altra persona manifesta: y que más, como cabras y mis disculpas a las cabras. 
Una altra resposta és: lo que faltava, como es posible tan descabelladísima e 
imposible de todo punto pretensión, clama al cielo; una altra resposta és: que asco de 
gente estos independentistas; y encima se mosquean, es increíble, más me ofenden a 
mi y a mis españoles cuando quemáis mi bandera y más aún cuando quemásteis la 
foto de mi rey, el rey de España, tot això amb majúscules i amb signes d’admiració; 
España, a ver si os enterais de una P... vez. La senyora Arbell explica que el senyor 
Garcia contesta a tot això amb la intervenció següent: yo creo que un Grupo de 
Hermandad Monarquica.....donde muchos Catalanes participan......no hablemos ya del 
Capitulo del Real Estamento del Principado de Girona, no nos preocupamos de una 
secesión que anuncia la proclamación de una Republica....que menosprecia quema 
retratos de S.M. El Rey, y donde los catalanes/españoles .... nos vemos acosados y en 
riesgo....creo que es licito....que la Hermandad tenga conocimiento....e intente dar 
soporte a sus simpatizantes en esa Región......y más si quiere ampliarse criterios 
secesionistas a regiones de la antigua Corona de Aragón. Creo que no debemos ser 
una sociedad cultural....si en Catalunya gobernara ERC\CUP/ANC......con una 
republica xenofoba y de extrema izquierda...los monarquicos.....el mero echo de 
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formar parte de este grupo......ya nos hara elementos disidentes y sospechosos......y 
ante este dilema.....pido el amparo para los Catalanes desde esta Hermandad. Explica 
que penja fotos a les quals dóna suport, com per exemple: Vietnam està sentenciando 
a banqueros corruptos a muerte por pelotón de fusilamiento. Una persona li escriu que 
s’està passant una mica i ell li contesta que no els maten pas a tots, algunos han ido a 
la cárcel o les han procesado. Per tant, queda clar que hi dóna suport. També penja 
una foto on posa: la indumentaria antisistema: ropa oscura, capucha, piedras o botes y 
mochila. És a dir, està jutjant la manera d’anar vestits. Explica que també penja un 
altre comentari: el PSC tendrá intérpretes de urdú y árabe en la segunda vuelta. 
¿Tiene sentido dar derechos políticos a quienes necesitan intérprete? També fa 
apologia del separatisme a Catalunya i la visió que crea el procés en què s’està 
immers: insatisfacción y desalentación que estamos padeciendo los ciudadanos de 
Cataluña y que se vive en realidad del día a día. No es un clima recomendable para 
una consulta confusa en la que no queda claro lo que se decide. Hermanos, padres, 
hijos, amigos de toda la vida, familiares de primera, segunda y tercera generación 
enzarzados en discusiones que llegan a ser en muchos casos muy dolorosas... Explica 
que penja una foto amb persones vestides amb burca i continua: sin despistarnos que 
acabaremos como en la foto. Explica que es refereix als separarratas i no als 
separatas, que son unos mantenidos por los ciudadanos, que te esperas de estos... 
Acaba la seva intervenció dient que sobren les paraules i demana si es pot ajornar 
aquest punt. 
 
El senyor alcalde comenta que potser s’està equivocant el debat, ja que aquest fet no 
s’hauria de polititzar. Creu que avui es perd una bona oportunitat per demostrar la 
maduresa del país. Creu que és un error posar-se al mateix nivell que afirmacions 
d’aquest tipus. El senyor Martín Garcia està a les antípodes de les idees del senyor 
alcalde, però considera que han de ser ells mateixos els que no han de caure al mateix 
nivell que aquestes afirmacions. Explica que el termini de presentació de sol·licituds va 
acabar el 14 d’abril. Els grups de l’oposició, que demanen informació municipal 
permanentment, com és la seva obligació, podien haver tingut coneixement abans de 
quins perfils es presentaven i denunciar aquests fets amb temps. Per altra banda, el 
senyor alcalde considera que si es fes cas de tot allò que es publica a internet, 
quedarien parats. Ho comenta perquè a l’hora de designar el senyor Garcia no ho ha 
fet des d‘un vessant polític i, personalment, creu que és un bon perfil per poder 
solucionar problemes veïnals, que és bàsicament la feina del jutge de pau. També 
pensa, com molta gent, que al mes de novembre els catalans podran decidir lliurement 
el seu futur i no és bo que per raons ideològiques se sectaritzin segons quins càrrecs. 
Explica que no retirarà el punt de l’ordre del dia i comenta que es presentin aquestes 
denúncies al Departament de Justícia que, al cap i a la fi, és qui nomena els jutges de 
pau titulars i substituts, que és qui decideix si aquest senyor pot ostentar aquest càrrec 
o no. També explica, ara parlant en nom de Convergència i Unió, que un altre dels 
aspirants a aquest càrrec ha fet afirmacions molt greus en contra d’alguns regidors de 
l’Ajuntament. Per tant, torna a dir que si es valora una persona només per les seves 
opinions a les xarxes socials, creu que és una equivocació. 
 
La senyora Arbell explica que no es van assabentar d’aquest expedient amb la 
suficient antelació perquè no tenen prou temps per poder estar al dia en tots els 
assumptes del consistori. No ho van saber fins que no van rebre la convocatòria de la 
Comissió Assessora. Pel que fa a despolititzar la persona que ocupi aquest càrrec, 
considera que això és molt complicat perquè en més grau o en menys, tothom fa 
política i torna a dir que un dels altres aspirants a aquest càrrec ja els semblaria 
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correcte, però precisament escollir una persona que manifesta tan activament la seva 
ideologia que, fins i tot és antidemòcrata, no pensen que sigui la millor opció. En 
aquest càrrec es té accés al padró, a informació privada, a molta informació que, en el 
moment en què s’està, de cara al procés, és delicada i creuen que és un error posar-lo 
en un lloc institucional. Acaba la seva intervenció explicant que faran el que calgui 
perquè no sigui així. 
 
El senyor alcalde comenta que potser no és massa correcte definir aquest càrrec com 
un lloc institucional. Explica que no vol continuar parlant d’aquest assumpte per no ferir 
cap sensibilitat i que la decisió de l’equip de govern és designar aquesta persona com 
a jutge de pau substitut perquè el Tribunal Superior de Justícia el nomeni. Han 
considerat que té un bon perfil per ocupar aquest càrrec i per coherència ho tiraran 
endavant. Explica que no retiraran de l’ordre del dia aquest assumpte perquè ja van 
amb retard. 
 
La senyora Arbell pregunta si no es pot replantejar i mirar si la noia que s’ha presentat, 
que no és de cap partit, seria adequada per ocupar aquest càrrec. 
 
El senyor alcalde explica que aquesta no és la manera de tirar endavant aquest 
procediment i repeteix que si realment aquests fets que la senyora Arbell ha denunciat 
són certs, ell mateix serà el primer de rectificar. 
 
El senyor Planet pregunta si aquesta persona queda nomenada de manera provisional 
fins d’aquí a un any. El que vol dir és que quan s’hagi de fer el nomenament de l’any 
següent reuniran els grups de l’oposició i consensuaran un nom d’entre totes les 
persones que es presentin. 
 
El senyor alcalde comenta que ja ha explicat que aquest càrrec és fins al 18 de maig 
de l’any 2015, quan s’acaba el mandat, igual que el mandat del govern municipal i 
torna a repetir que es podria fer abans si cal, ja que considera que les denúncies que 
s’estan fent són prou greus com perquè, si es demostren, s’esculli una altra persona 
per ocupar aquest càrrec. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, explica que estan 
totalment d’acord amb l’explicació del senyor alcalde, en el sentit que no han volgut 
donar cap mena de connotació política a l’hora de designar aquesta persona. També 
hi havia una persona afí a la seva formació política i quan van votar per triar-la es van 
posar en mans de la majoria. Ara bé, especifica que no havien sentit mai aquestes 
afirmacions que s’han fet avui sobre la persona designada. Si aquests comentaris són 
certs i es demostren, també se sumaran al fet de tornar a escollir una altra persona. 
Per acabar, explica que el millor ara per ara és votar aquest punt per dues raons, pel 
consens amb què es va triar aquesta persona, sense saber totes aquestes 
manifestacions que presumptament ha dut a terme, i per no estar fora de termini a 
l’hora de tramitar aquest expedient. Cal recordar que s’està votant la figura d’un 
suplent amb una vigència força curta. 
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12.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ERC, UMdC I 
PSC AMB RELACIÓ ALS 35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI 
DE LA CIUTADANIA 
 
El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres eleccions 
municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. 
 
Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi universal, les 
primeres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La societat 
catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la certesa que la 
llibertat era un valor que havíem de defensar després del llarg camí cap a la 
democràcia per fer una societat més justa. 
 
No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la Grècia clàssica on es 
va inventar la democràcia) i ciutadania de la civitas romana, on existien els edificis 
públics representatius que administraven els drets i deures dels ciutadans. Al llarg 
d’aquests anys, els ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat una 
escola de ciutadania per garantir l’exercici de drets civils i polítics. 
 
La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres pobles, 
sense cap mena de dubte, ha estat extraordinària. La feina de totes aquelles persones 
i de les que han vingut després ha jugat un paper importantíssim en la modernització i 
la transformació del nostre país. A la seva dedicació, altruista i vocacional, els devem 
la millora de la nostra qualitat de vida actual. 
 
Aquell any 1979 les ciutats i pobles del nostre país patien moltes mancances, dèficits 
socials, urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van haver 
de començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió. Per això, 
avui, trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles dones i homes que es 
van posar al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests anys han continuat la 
seva tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels valors i des de la 
voluntat de transformació social, amb la complicitat del ric teixit associatiu existent a 
moltes ciutats i pobles de Catalunya. Ningú no pot negar el paper dinamitzador i de 
lideratge dels nostres governs locals en la construcció del país i en el progrés de la 
societat.  
 
Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots 
aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant aquests 
gairebé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, en la 
mesura que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les administracions 
locals no s’ha adequat als serveis que presten. 
 
En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels ajuntaments 
quedi reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té la nostra 
societat i que s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i pobles, 
defensem més que mai que els ajuntaments, com a governs locals i administració més 
propera a la ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució dels problemes 
socials existents avui en dia per tal de continuar essent el principal instrument de 
cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
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El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics a l’any 
1979 –amb una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació 
social- sempre ha tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia 
local. 
 
La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, volen 
avui fer un reconeixement a tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc anys 
han estat al capdavant dels seus pobles i ciutats duent a terme una tasca vital per 
millorar les condicions de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de l’FMC 
i l’ACM continuen i continuaran treballant i donant suport perquè el municipalisme 
pugui donar respostes als nous reptes que tenim com a país. 
 
Per tot això, s’acorda per catorze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernández, 
Cati Forcano Isern, Blanca Arbell Brugarola, Sílvia Tamayo Mata, Laureà Gregori 
Fraxedas, Albert Lamana Grau, Ivan Aranda Mena, Jordi Planet Rovira, M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà, Lluís Llovet Bayer, Víctor Cerveto Hernández, Àngel López Solà, 
Josep M. Masvidal Serra i Pere Xirau i Espàrrech i dos vots en contra dels regidors 
Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Adherir-se a la proposta de la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis de reconeixement a tots els electes locals que 
durant aquests trenta-cinc anys han estat al capdavant dels pobles i ciutats duent a 
terme una tasca vital per millorar les condicions de vida dels ciutadans i les 
ciutadanes. 
 
SEGON.- Comunicar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis. 
 
El senyor alcalde llegeix la moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que com 
ja ha comentat al senyor alcalde, si bé comparteixen bona part de les afirmacions, n’hi 
ha una amb la qual estan totalment en desacord i és la que afirma que l’Estat vol que 
el paper dels ajuntaments quedi reduït a la mínima expressió. El seu grup creu que 
aquesta frase no és certa i van proposar eliminar-la per poder votar a favor d’aquesta 
moció. Consideren que aquesta frase no és certa per força raons. Una d’elles és el pla 
d’ajuts per poder pagar factures amagades als calaixos a causa de gestions 
irresponsables d’anteriors governs. Actualment, el govern d’Espanya ha tornat a 
rebaixar el tipus d’interès, la qual cosa afavoreix la reducció de la despesa dels 
ajuntaments. El que vol l’Estat és que el ciutadà no pagui per mantenir duplicitats, la 
qual cosa vol dir que els impostos serveixin per pagar uns serveis, no uns dobles 
serveis. Per aquests motius el seu grup municipal votarà en contra d’aquesta moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que els 
socialistes sempre han estat uns grans defensors del municipalisme i és un dels pilars 
de la seva ideologia. Pensen que és des de  la proximitat des d’on es pot treballar al 
servei de la ciutadania. Els ajuntaments són l’Administració més propera al ciutadà i 
els que han de donar les primeres respostes. Durant aquests anys d’ajuntaments 
democràtics s’ha avançat molt perquè s’ha tingut molta voluntat per part dels alcaldes, 
els regidors i els càrrecs electes, per tirar endavant uns municipis que no tenien les 
necessitats cobertes, com podien ser l’abastament d’aigua o les escombraries. Però 
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aquesta empenta no sempre ha estat reconeguda per les altres administracions i 
encara ara els ajuntaments continuen tenint un gran dèficit, un finançament injust. Es 
necessita un finançament adequat als serveis que estan prestant. El PSC se suma 
aquesta moció en forma de reconeixement a tots els electes locals que durant aquests 
trenta-cinc anys han estat al capdavant dels seus pobles fent una tasca important, 
vital, segur que amb encerts i desencerts, però sempre pensant a millorar les  
condicions de vida dels seus veïns i veïnes. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que quan els va 
arribar aquesta proposta, van dubtar que potser s’havien deixat algun partit, ja que vist 
el que es demana en aquest text, els semblava totalment il·lògic que algun partit no 
s’hi volgués sumar. El senyor Romero ho ha aclarit, dient que hi ha alguna frase que 
no quadra. I és cert, no quadra amb la ideologia del partit del senyor Romero. Hi ha 
dues ideologies: la proximitat i el centralisme. Uns en defensen una, i uns altres l’altra. 
En aquest text, s’explica que l’Estat vol reduir els ajuntaments a la mínima expressió i 
mantenir un centralisme recalcitrant. Això és el que els dol als representants del PP i 
per aquesta raó no donen suport a aquesta moció. 
 
13.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, UMdC, PP, ERC 
I PSC AMB RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE LA CREU DE SANT JORDI PER AL 
CENTRE EDUCATIU ESCOLA SANTA ROSA DE LIMA DE CANET DE MAR 
 
L’escola Santa Rosa de Lima va celebrar al 2013 els seus 150 anys d'història, suficient 
mèrit per retre-li reconeixement públic. Cent anys aviat són dits, però representa un 
segle d'història, són moltes generacions de canetenques i canetencs que han passat 
per les seves aules i contribuït a forjar la identitat d'una població.  
 
Sant Fracesc Coll va fundar l’escola l’any 1863. A través de la seva tasca apostòlica va 
intuir el valor i la transcendència de l’educació per a la formació de la persona, per al 
bé de les famílies i de la societat en general. 
 
En l’actualitat, l’escola Santa Rosa de Lima, com també tots els centres que formen la 
FEDAC, es defineix com una escola catòlica que participa de la missió apostòlica de 
l’església, d’acord amb l’esperit i la voluntat del fundador de les dominiques de 
l’anunciata. Segons les seves creences, la seva opció preferencial s’orienta als més 
necessitats. 
 
Fidel al desig de sant Francesc Coll, la FEDAC fa dels seus centres educatius un lloc 
de promoció humana i d’evangelització, inserits en la realitat, on s’ajuda a la 
maduració personal i al compromís social. 
 
L’escola Santa Rosa de Lima té com a objectiu afavorir una educació que ajudi els 
alumnes a una formació integral. 
 
Per tot això i per molt més, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels 
disset de nombre dret que integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Reconèixer la tasca envers Canet de Mar i els seus habitants de l’escola 
Santa Rosa de Lima que avui continua amb la mateixa vitalitat i el compromís educatiu 
que l'ha caracteritzat tots aquests anys. 
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SEGON.- Sol·licitar l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l’escola Santa Rosa de 
Lima de Canet de Mar. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a l’escola Santa 
Rosa de Lima. 
 
El senyor alcalde llegeix la moció. 
 
14.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, UMdC, ERC I 
PSC AMB RELACIÓ AL CENTENARI DE LA CONSTITUCIÓ DE LA 
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 
 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reiacl decret que facultava les diputacions 
provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a president de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el president de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 
 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents –des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament breu es van fer accions concretes per a la millora 
de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les 
primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre país i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
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No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a 
l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. 
Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme 
del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, Per tot això, 
s’acorda per catorze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernández, Cati Forcano 
Isern, Blanca Arbell Brugarola, Sílvia Tamayo Mata, Laureà Gregori Fraxedas, Albert 
Lamana Grau, Ivan Aranda Mena, Jordi Planet Rovira, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Lluís Llovet Bayer, Víctor Cerveto Hernández, Àngel López Solà, Josep M. 
Masvidal Serra i Pere Xirau i Espàrrech i dues abstencions dels regidors Toni Romero 
Carbonell i Manel Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
El senyor alcalde llegeix la moció. 
 
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
és obligat fer un reconeixement a totes aquelles persones que fa cent anys van fer 
possible el naixement de la Mancomunitat de Catalunya, una institució que naixia amb 
una vocació de servei a la ciutadania del país. El seu vot serà evidentment favorable. 
No obstant això, els hagués agradat que s’hagués recollit la seva vocació 
municipalista. 
 
15.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, UMdC, ERC I 
PSC CONTRA L’APLICACIÓ DE LA LLEI WERT 
 
La Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE), coneguda també 
com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític que, emparat per la 
Sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, té com a objectiu trencar el 
model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les nostres escoles, 
compta amb un amplíssim suport social i polític i ha aconseguit que ningú sigui 
discriminat a l’escola per la llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa possible 
que l’alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en 
català, castellà i conegui una altra llengua estrangera. 
 
La LOMQE entra en conflicte amb la Llei d’educació de Catalunya (LEC) aprovada per 
majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta Llei envaeix les competències 
educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció centralista i 
autoritària de l’estat i no resol els problemes que avui té l’educació. 
 
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a l’àmbit 
educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model 
d’escola i l’aplicació de la metodologia d’immersió quan la situació ho aconselli. 
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Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit. 
L’assetjament continuat al qual estan sotmeses per les contínues sentències dels 
diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva 
activitat docent. Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a 
donar una resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del 
nostre model d’escola, que és garantia per al nostre futur nacional. 
 
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres 
institucions educatives, Per tot això, s’acorda per catorze vots a favor dels regidors 
Jesús Marín i Hernández, Cati Forcano Isern, Blanca Arbell Brugarola, Sílvia Tamayo 
Mata, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Ivan Aranda Mena, Jordi Planet 
Rovira, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Lluís Llovet Bayer, Víctor Cerveto 
Hernández, Àngel López Solà, Josep M. Masvidal Serra i Pere Xirau i Espàrrech i dos 
vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Rebutjar l’aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del model 
lingüístic i curricular de l’escola catalana. 
 
SEGON.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que 
tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a 
decidir el propi model educatiu. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a Somescola.cat. 
 
El senyor alcalde llegeix la moció. Un cop ha acabat la lectura demana a la senyora 
secretària que s’afegeixi el grup municipal del PSC, que no hi consta. 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que des que 
hi ha democràcia a Catalunya, una de les millors coses que s’han fet ha estat la Llei 
educativa. A ell personalment se li havia prohibit parlar català a l’escola i això als seus 
fills ja no els ha passat. Creu que és molt important poder conservar aquesta Llei 
perquè això no torni a succeir. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que no cal fer 
una tesina d’aquest assumpte, ja que l’únic que pretenen amb aquesta llei és 
españolizar a los catalanes. A partir d’aquí, el govern espanyol fa una política 
encaminada a aquest objectiu. Intenten controlar el temari al 100%, quan fins ara era 
al 50%. Releguen el català a una llengua de tercera, no és obligatòria ni forma part de 
les optatives, és residual. Passen a optativa la música i la plàstica i també intenten 
controlar l’avaluació, fent les famoses reválidas, que només els més grans deuen 
recordar-les. El florido pensil torna a l’actualitat. I tot això amb un aparell de l’estat 
recolzat pel poder judicial a través d’unes sentències que no segueixen les línies que 
toquen, sinó que posen la justícia individual per sobre de la justícia pública que ha 
decidit un país. Tots aquests processos s’estan fent un darrere l’altre i 
continuadament. Quan parlen de bilingüisme, ja han dit molts cops que parlen de 
fal·làcia, perquè l’únic territori de l’Estat espanyol actual, ja que esperen ser-ho poc 
temps més, que té el 98% de la població que parlen les dues llengües, és Catalunya, i 
als territoris on ha manat el PP no n’hi ha cap que arribi al 65% de població bilingüe. 
Aquí a Catalunya hi ha cinc sentències sobre el tema, al País Valencià, 125.000 
persones van demanar poder parlar valencià i l’únic que es fa des del govern és tancar 
línies en valencià. El govern espanyol té clar què vol i està seguint aquest camí i el 
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poble de Catalunya comença a decidir el seu futur o l’Estat decidirà per Catalunya i 
amb això potser caldria el suport de tots i no només d’uns quants. 
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
 
Abans de començar el torn de precs i preguntes, el senyor alcalde explica que quan ha 
començat no ha recordat explicar que la regidora del grup municipal d’ERC, la senyora  
Coia Tenas Martínez, no ha pogut assistir a aquesta sessió per motius de salut. 
 
1.- Ubicació del festival Canet Rock 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, es dirigeix al senyor 
Pere Xirau i Espàrrech i explica que el Canet Rock finalment es farà al Pla d’en Sala i li 
pregunta en què afectarà al festival que aquest terreny pertanyi al terme municipal 
d’Arenys de Mar. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, explica que el dimarts 
vinent hi ha la presentació oficial del festival Canet Rock. Des de l’organització se’ls 
havia encarregat que no revelessin el lloc on es faria el festival, però per sort Canet 
encara és un poble i les coses se saben. L’únic que cal que li digui és que abans 
s’havia pensat fer-lo en un terreny per sobre l’autopista i ara es farà en un terreny per 
sota l’autopista. Pel que fa al tema dels diners, quan el terreny formava part del terme 
municipal de Canet de Mar, no se’ls feia pagar res, però ara aquest terreny pertany al 
terme municipal d’Arenys de Mar i això ja no saben com anirà, potser són més 
ambiciosos. Pel que fa a les despeses que aquest festival comportarà, és difícil de 
valorar prèviament, no hi ha precedents vàlids d’un esdeveniment com aquest. Els 
festivals anteriors van tenir una evolució progressiva, van anar creixent any a any, 
cosa que amb aquest festival no ha passat, ja que és el primer que es fa i es calcula 
l’afluència d’unes 20.000 persones, cosa que vol dir que gairebé es triplicarà la 
població. Es farà tot el que es consideri necessari i el millor que es pugui i un cop 
passat el festival se’n trauran les conclusions necessàries per fer-ho millor l’any 
següent. 
 
El senyor Planet comenta que aquest espai, en un principi, estava destinat a utilitzar-lo 
com a aparcament i pregunta que si el festival es fa aquí, com se solucionarà 
l’assumpte de l’aparcament. 
 
El senyor alcalde explica que aquest canvi de localització millora substancialment la 
situació perquè a nivell de seguretat, tant la Policia Local com els Mossos d’Esquadra 
limitaven molt l’aparcament al polígon industrial, per la qual cosa es guanya més espai 
al polígon industrial que en aquest terreny. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria i Turisme, explica que, en la línia del que comentava el senyor 
Xirau, que no saben la magnitud de l’esdeveniment, la Diputació els ha concedit a 
través del programa Mentor, un estudi d’impacte econòmic directe i indirecte del que 
representarà el Canet Rock per Canet. Així, doncs, no només s’adquirirà una 
experiència en un assumpte com aquest, sinó que a més a més, es tindrà un informe 
de l’impacte que produirà aquest festival. El fet que la Diputació ha concedit aquest 
estudi és una informació que han sabut avui mateix. 
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El senyor alcalde vol afegir que han sol·licitat una subvenció en matèria de seguretat i 
de neteja. Estan a l’espera de rebre la resposta de la Diputació que sembla ser que 
serà afirmativa i, per tant, es tindran un diners extra per aquest esdeveniment. 
 
2.- Estat de les instal·lacions dels socorristes de la platja 
 
El senyor Jordi Planet Rovira es dirigeix al senyor Manel Almellones Conesa i explica 
que ha vist que han entrat una instància de Sanitat en la qual expliquen que sembla 
ser que els llocs dels socorristes no estan en condicions. Pregunta si això és cert i si 
és així per què no estan en condicions. 
 
El senyor Manel Almellones Conesa, regidor delegat de Sanitat, explica que a dia 
d’avui aquestes instal·lacions estan en perfectes condicions, només falta una mà de 
pintura i li demana que li faci arribar aquesta instància.  
 
El senyor Planet demana que l’informi de quan ho duran a terme i el senyor Almellones 
li contesta que li farà arribar per escrit. 
 
3.- Queixa del Síndic de Greuges sobre mancances en la política de suport a les 
famílies 
 
El senyor Jordi Planet Rovira explica que, pel que fa a Benestar Social, hi ha una 
queixa del Síndic de Greuges en referència a les mancances en la política de suport a 
les famílies. Pregunta qui informa sobre aquest assumpte i si se’ls ha donat resposta.  
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria i Turisme, explica que desconeix l’existència d’aquesta instància. Li 
demana que li faci arribar i demà mateix farà la consulta a l’Àrea.  
 
4.- Demanda d’informació sobre el capítol 1 del pressupost de l’any 2014 
 
El senyor Jordi Planet Rovira explica que es demana a Intervenció un informe que 
justifiqui l’augment del capítol 1 del pressupost de l’any 2014. Pregunta en què 
consisteix. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que ha entrat a l’Ajuntament, provinent del Ministeri d’Economia i Hisenda una 
demanda d’informació de per què el capítol 1 del pressupost, que és el referent a la 
despesa de personal, és superior al de l’any passat, quan la Llei de pressupostos no 
permet que s’incrementi aquest capítol. Des de la seva Àrea han notat un afany del 
Govern Central de fiscalització. Actualment, l’Àrea d’Hisenda està treballant molt en 
aquest sentit. En aquest cas, hi va haver un error. Pel que fa al pressupost d’aquest  
capítol de l’any 2014, el van comptabilitzar amb Ràdio Canet. En canvi, quan van 
fiscalitzar el de l’any 2013 no ho van fer així, sinó que només van comptabilitzar el 
personal de l’Ajuntament. Evidentment, hi van trobar un augment inexplicable, quan en 
realitat, el pressupost de personal de l’Ajuntament per aquest any 2014 és 
sensiblement inferior al de l’any 2013. Els ajuntaments s’equivoquen, però el Ministeri 
també. 
 
 
 



 

 

95 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

5.- Desnonaments de l’any 2014 
 
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del PSC, pregunta si 
es té un llistat de les famílies que han estat desnonades aquest any. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria i Turisme, explica que tenen un servei d’intermediació hipotecària. 
En aquests moments no té les dades, però li comenta que també les hi pot fer arribar. 
De tota manera, li sembla que aquest any encara no n’hi ha hagut cap, però no li pot 
dir amb tota certesa. Des del servei s’han pogut aturar força casos. 
 
6.- Mal estat del parc infantil de la zona de la Font del Drac 
 
El senyor Víctor Cerveto Hernández, pregunta si s’havia fet alguna actuació de 
reparació o de millora al parc infantil de la zona de la Font del Drac, que pel que 
sembla necessita un bon repàs. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que la seva 
Àrea fa una revisió trimestral dels parcs infantils. El problema que tenen, i n’estan fent 
un estudi per passar-lo als grups municipals de l’oposició, és que del nombre 
d’actuacions que fa la brigada, no de diners o temps, sinó d’actuacions, gairebé la 
meitat són per vandalisme i en el cas dels parcs infantils és un problema de 
vandalisme. Miraran d’arranjar-ho al més aviat possible. 
 
7.- Arranjament de l’enjardinament de la font de la plaça 11 de Setembre 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que a la 
plaça 11 de Setembre aquests dies hi ha molt moviment dintre la font i pregunta a la 
senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà si ho pot aclarir. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
explica que es van obturar les sortides del rec de la font de la plaça 11 de Setembre i 
la terra es va anar podrint. Això va produir que es morissin totes les plantes. D’aquest 
fet se n’han adonat ara a la primavera perquè durant l’hivern no ha plogut massa. S’ha 
hagut de treure tota la sorra, arranjar les canonades i ara s’està tornant a omplir de 
sorra i replantant altre cop. Recorda que l’última vegada que es va replantar aquesta 
zona va ser al voltant de l’11 de Setembre, que potser no era la millor època perquè 
les plantes arrelessin. Explica que aquesta replantació també s’està fent en altres llocs 
de la població. 
 
La senyora Tamayo comenta que si no recorda malament aquests treballs es van fer 
amb una empresa especialitzada i comenta que, potser, si hi va haver errors en 
l’execució hi hauria alguna garantia i pregunta si se li demanaran responsabilitats a 
aquesta empresa o, per contra, aquesta empresa va aconsellar fer aquestes 
actuacions en un altre moment més propici. 
 
La senyora Sánchez explica que el problema del rec no era que estigués mal col·locat, 
sinó que els forats per on havia de marxar l’aigua s’han anat obstruint. Pel que fa a la 
plantació, qui la va escollir va ser l’Ajuntament i de vegades no remunten com s’espera 
a causa de la calor. Per tant, no es tracta que l’empresa ho fes malament o no, sinó 
que es corria el risc que, pel temps en què es duia a terme l’actuació, la plantació no 
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tirés endavant. Tot i que l’empresa els ho havia avisat, van considerar que s’havia de 
fer aleshores. Intentaran parlar amb l’empresa, però tampoc no és que s’hagi perdut 
gaire, ja que el valor de tot plegat no era tan important. Pel que fa a la reparació del 
rec, no s’ha hagut de canviar res, simplement s’ha hagut de buidar, l’única despesa ha 
estat, doncs, les hores de feina. 
 
8.- Manteniment de la instal·lació del rocòdrom 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata explica que tenen una mica d’inquietud pel que fa al 
rocòdrom. Pregunta al senyor Toni Romero Carbonell si s’està fent el manteniment 
adequat que necessita aquesta instal·lació, perquè el que els ha arribat és que no és 
així. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que aquest any s’han canviat les vies del rocòdrom perquè les persones 
aficionades puguin fer-les. També han fet un control d’esforç de les preses per garantir 
la seguretat dels practicants d’aquest esport, amb un certificat que garanteix aquesta 
seguretat. Explica que aquesta instal·lació és única a tota la comarca i es dirigeix a la 
senyora Blanca Arbell Brugarola i li demana que, com a consellera comarcal, intenti 
aconseguir alguna subvenció, ja que del rocòdrom en gaudeix tot el Maresme. 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
en el moment que arribi aquesta petició al Consell Comarcal del Maresme estaran 
encantats de tramitar-la. 
 
9.- Preinscripcions a l’escola bressol municipal 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, pregunta si hi ha dades 
de la preinscripció de l’escola bressol municipal i quina és la previsió de cara al curs 
que ve, pel que fa a línies i grups. 
 
El senyor alcalde explica que de moment la previsió no és la que els agradaria. 
Comenta que si volen saber les dades concretes es poden posar en contacte amb la 
tècnica d’Ensenyament que els explicarà el nombre exacte de preinscripcions. Per les 
últimes informacions que li han arribat, pot dir-los que es va una mica just de 
preinscripcions. 
 
10.- Estat de la zona central que va cap a la Font del Drac 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer es dirigeix a la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà i 
li fa una pregunta relacionada també amb la Font del Drac, però aquest cop 
relacionada amb la neteja de la zona. Explica que hi va anar a passejar i va trobar que 
hi havia molt herba i de molta alçada per tota la zona central que va cap a la Font del 
Drac i que en moments com el d’ara, que s’està a la porta de l’estiu, pot ser molt 
perillós. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
explica que amb l’ajut de les persones ocupades a través dels plans ocupacionals 
destinades a jardineria, s’està desbrossant moltes zones de la població que no són 
habituals, sinó que són zones puntuals que reben una gran desbrossada de cara a la 
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primavera. Explica que ben aviat es desplaçaran cap aquesta zona, ja que està 
programat començar entre aquesta setmana i la que ve. 
 
11.- Conveni amb la Diputació de Barcelona per a l’ús de l’escola de teixits 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer explica que no fa gaire van presentar un requeriment, que 
creien que sortiria al Ple, sobre el cost de l’últim Ajuntament Informa. Agraeix la 
rapidesa amb què algunes instàncies es contesten, però no han entès per què els han 
fet arribar la informació i no ha estat un punt del ple. Explica que aquest document, 
que parlava sobre l’escola de teixits, va tenir un cost al voltant de 1.000 euros. Aquest 
document és l’únic que s’ha rebut a casa últimament, en resposta a un partit polític. No 
entenen que, en plena campanya per a les eleccions europees, l’Ajuntament es 
dediqui a fer una bustiada de documents d’aquest tipus, ni tampoc entenen per què ho 
fan amb diners públics, quan històricament tenen els propis mitjans de resposta. 
Explica que el document va ser preparat pels tècnics, que s’hi havien dedicat un dia 
sencer, però tot i així es van deixar dades importants, com els 60.000 euros de 
manteniment d’aquest espai. Torna a agrair haver rebut la resposta amb tanta 
rapidesa, però el que volien és que sortís al Ple en forma de requeriment. Reitera la 
seva oposició que amb diners públics i en plena campanya, l’Ajuntament es dediqui a 
fer una bustiada a tot el poble. 
 
El senyor alcalde comenta que quan responen ràpidament no els sembla bé i que 
quan triguen tampoc els sembla correcte. Comenta, però, que sempre s’intenta 
respondre al més ràpidament possible. Aquest Ajuntament Informa publicat fa unes 
setmanes és la resposta a la informació de la seva formació política que contenia 
errors importants. Per aquest motiu, es presenta com un aclariment institucional a 
unes informacions que no consideren adequades i que creu, sincerament, que 
l’Ajuntament i l’equip de govern tenen tot el dret de fer i també considera que la 
ciutadania té tot el dret d’estar ben informada. D’aquí que s’hagi fet a l’Ajuntament i 
més concretament a través de l’Àrea de Comunicació. S’ha repartit a tota la població 
perquè és un tema prou important que afecta tothom i que es porta arrossegant des 
del principi del mandat, amb una oposició important per part del seu grup, lícita d’altra 
banda, que l’Ajuntament disposi d’aquests espais i aquí rau la discussió. La impressió 
d’aquest Ajuntament Informa ha costat 434,16 euros més IVA i l’ha feta una impremta 
del municipi. L’ha repartit la mateixa empresa que reparteix el Viure Canet, amb un 
cost de 288 euros. La maquetació s’ha fet des de l’Ajuntament i ha suposat, 
aproximadament, una jornada de feina, la qual cosa inclou disseny, correcció 
ortogràfica, estil, etc. Explica que sempre que considerin que cal aclarir una informació 
que no és del tot correcte, l’Ajuntament ha de fer el que sigui necessari. Per altra 
banda, explica que quan l’Ajuntament va treure aquesta informació, el grup municipal 
d’ERC va denunciar el consistori a la Junta Electoral Central perquè consideraven que 
aquesta publicació vulnerava els principis d’objectivitat i transparència dins el procés 
electoral. Personalment, creu que és molt curiós que a la demanda que presenten a la 
Junta Electoral de Central el dia 20 de maig, demanen una mesura compensatòria a 
ERC. Es pregunta quin tipus de compensació demanaven, si també era una 
compensació econòmica que hauria anat a càrrec de tots els ciutadans de Canet, cosa 
que també és bastant sorprenent. El dia 21 de maig, la Junta Electoral Central va 
contestar: vistos los términos del escrito presentado en esta Junta Electoral de Zona 
por el representante de la formación d’ERC pel dret a decidir, esta Junta electoral no 
considera que la publicación repartida tenga contenido electoralista i no resulta 
contraria a los principios de transparència e igualdad de los distintos sujetos del 
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proceso electoral [...]. és a dir, l’Ajuntament va actuar bé i potser els que haurien 
d’estudiar l’escrit que va publicar el grup municipal d’ERC són els serveis jurídics de 
l’Ajuntament, ja que fins i tot, acusen el consistori d’haver fet malversació de diner 
públic, cosa que al seu entendre és molt greu. 
 
El senyor Llovet explica que ja saben l’opinió de la Junta Electoral, que qualsevol partit 
que estigui manant pot publicar qualsevol document; aquesta és la manera d’actuar. 
Una altra cosa és que hi estiguin conformes. Una cosa és el tema jurídic i una altra de 
molt diferent és el tema ètic i la majoria d’ajuntaments, durant els quinze dies de 
campanya, per raons ètiques, no publiquen documents propis de propaganda. En 
segon lloc, vol explicar que el senyor alcalde critica el seu grup per cometre errors 
importants, quan l’escrit els titllava de mentiders, que és el que es fa quan no hi ha 
arguments. En un escrit de partit hi pot haver errors importants, on no n’hi pot haver és 
en un escrit de l’Ajuntament, com no parlar dels 60.000 euros que costa el 
manteniment. Repeteix que és un escrit que s’ha pagat entre tots. 
 
El senyor alcalde explica que no han posat aquesta informació per la senzilla raó que 
el conveni no està signat. El conveni se signarà a finals de juny i aquests diners de 
manteniment seran de 30.000 euros. Comenta que creu que seria important que el seu 
grup municipal aclarís aquesta oposició tan frontal a aquest projecte, tenint en compte, 
a més a més, que les últimes informacions que els hem fet arribar fan referència al fet 
que aquells espais que tant els preocupaven perquè anaven destinats a despatxos per 
a regidors no hi seran. Creu que el tarannà dialogant del senyor alcalde ha quedat ben 
palès en el moment en què el senyor Llovet ha estat al seu despatx amb el director de 
l’escola de teixits, el senyor Miquel Soler Luque, intentant encabir i vertebrar aquests 
canvis a l’edifici. Li empipa tant aquesta situació que s’ha creat amb l’escola de teixits, 
que ha arribat fins al punt de llençar la tovallola, tot i que el seu objectiu és disposar de 
l’escola de teixits perquè la ciutadania se’n pugui aprofitar. Explica que en la primera 
proposta que es va fer a la Diputació i al senyor Soler es van demanar els despatxos 
que estan ocupant actualment els professionals que treballen a l’edifici, però aquesta 
sol·licitud es va denegar. Així que després es va demanar l’ala dreta de l’edifici, on hi 
ha la biblioteca de l’antiga escola per posar-hi les dependències d’Ensenyament i 
Promoció Econòmica. Tot el que hi ha en aquestes dependències es traslladarà, a 
càrrec de la Diputació, cap als despatxos que el senyor Soler no va voler cedir, amb un 
cost d’uns 45.000 euros. Si a això, se li suma les obres que s’hauran de fer per 
adequar aquest espai, aquest projecte segurament pujarà fins a uns 100.000 euros 
entre l’Ajuntament i la Diputació. Creu que amb bona voluntat s’haurien pogut posar 
d’acord. El senyor alcalde diu que potser ell és el màxim responsable del consistori, 
però el que no farà és llençar uns diners per la tossuderia d’alguna persona. 
Segurament, després, el grup municipal d’ERC aprofitarien per dir que ho han fet molt 
malament. Demana als regidors d’aquest grup municipal que, ja que tenen molta 
relació amb persones de l’escola de teixits, que facin que s’intenti sumar i no restar, 
perquè al final aquests diners que s’havien d’invertir en l’escola de teixits s’invertiran 
en altres coses d’educació i promoció econòmica, per formació per exemple, ja que 
estan pressupostats. Ara bé, és una pena que hi hagi una oposició tan bel·ligerant no 
només d’aquest grup municipal, sinó també del grup d’ERC de la Diputació de 
Barcelona. Fóra bo que la ciutadania de Canet conegués per què s’ha produït aquesta 
situació. 
 
El senyor Llovet explica que mentre la proposta vagi encaminada a la formació i a 
l’escola de teixits s’hi facin classes els tindrà al costat. Invertir en formació i en 
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educació els sembla perfecte. El que no entenien era per què s’havien de canviar els 
despatxos dels regidors d’un lloc a l’altre, en una època com la que s’està vivint i amb 
el que costa fer aquests trasllats, ja que això només és una ampliació de les 
dependències municipals. Les postures estan clares, hi havia qui era partidari 
d’ampliar les dependències de l’Ajuntament amb nous despatxos i hi havia qui era 
partidari de traslladar l’aula d’adults i totes les activitats educatives com a centre de 
formació i altres activitats a l’escola de teixits que no costava ni una obra. 
 
12.- Prec de la portaveu del grup municipal d’ERC, la senyora Blanca Arbell 
Brugarola 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, demana que 
tots els documents que ha presentat en el punt 10 de l’ordre del dia, sobre la 
designació del jutge de pau substitut, que són captures de pantalla de diferents xarxes 
socials, constin en acta si és possible. 
 
El senyor alcalde demana a la senyora secretària que respongui, la qual explica que sí 
que és possible que constin en acta. Simplement s’han d’escanejar i adjuntar a l’acta 
com una imatge. 
 
La senyora Arbell explica que li faran arribar tota la informació perquè es pugui 
incorporar a l’acta de la sessió. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.45 hores de 
tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental,    L’alcalde, 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 


