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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 25 DE 
SETEMBRE  DE 2014 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.34 hores 
Hora que acaba: 22.56 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 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Jordi Planet Rovira 
Víctor Cerveto Hernández 
 

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 31.07.14 i la de la 
sessió extraordinària de data 04.09.14 

2) Donar compte de l’informe de fiscalització a posteriori d’Intervenció en 
compliment del text refós de la LRHL, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, corresponent als exercicis 2013 i 2014 fins a 30 d’agost, i dels 
informes desfavorables d’aquest període 

3) Aprovació compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2013 integrat 
pel compte de l’Ajuntament i el compte de l’Organisme Autònom administratiu 
Ràdio Canet 

4) Aprovació modificació de crèdit 25/2014 
5) Aprovació pròrroga conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la 

gestió de la contractació conjunta del Servei d’Assessorament en Mobilitat 
Internacional per a Joves 
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6) Atorgament de medalles d’honor al mèrit en categoria de plata i de bronze 
7) 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. Recorda que les intervencions aniran de menor a major 
representació i dóna pas al primer punt de l’ordre del dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
31.07.14 I LA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 04.09.14 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ A POSTERIORI 
D’INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT DEL TEXT REFÓS DE LA LRHL, APROVAT 
PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, CORRESPONENT ALS 
EXERCICIS 2013 I 2014 FINS A 30 D’AGOST, I DELS INFORMES 
DESFAVORABLES D’AQUEST PERÍODE 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, de data 15 de setembre d’enguany, de 
fiscalització a posterior de la Intervenció municipal en compliment del text refós de la 
LRHL, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, corresponent als 
exercicis 2013 i 2014 fins a 30 d’agost, i dels informes desfavorables d’aquest període 
el qual es transcriu a continuació: 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
ASSUMPTE 
 
L’assumpte del present informe és la concloure sobre les tasques de fiscalització a 
posteriori efectuades per aquesta intervenció en virtut del que disposa l’article 219 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i corresponent a l’exercici 2013 i 2014 (fins a 30 
d’agost), i en virtut de l’establert en l’article 218 de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (RDL 2/2004, de 5 de març, què aprova el seu text refós), s’adjunten en el 
present informe, per a la seva elevació al Ple de la corporació, les objeccions 
efectuades per aquesta intervenció durant el periode indicat. 
 
INTRODUCCIÓ 

 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (en endavant l’AJUNTAMENT) actua sobre un 
terme municipal amb una superfície de 5,45 km2 i disposa a l’exercici 2013 de 14.129 
habitants, i en conseqüència la densitat per habitant del terme municipal es de 2.592 
habitants per km2. 
 
A 31 de desembre de 2013 disposa de d’un únic ens depenent, l’Organisme Autònom 
Local Ràdio Canet, el qual d’acord amb l’establert a l’article 2 dels seus estatuts té 
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com a “finalitat genèrica, el funcionament y prestació del servei de Ràdio municipal, 
com emissora de freqüència modulada de caràcter institucional, fomentant i potenciant 
les necessitats culturals, d’oci, educatives i informatives de la població de Canet de 
Mar, en especial amb dedicació preferent a les noticies d’interès local, sota els 
principis de convivència, solidaritat, responsabilitat, llibertat d’expressió i d’informació, 
normalització lingüística, tolerància i pluralisme polític” 
 
El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici 2013 es el següent: 
 

 Personal Funcionari – 63 empleats. 
 Personal Laboral – 78 empleats. 

 
L’estructura organitzativa a nivell polític és la següent: 
 
Alcalde 
Jesús Marín i Hernàndez (CiU) 
 
Tinents d'alcalde  
Caterina Forcano i Isern (UMdC) 
Antoni Romero Carbonell (PP) 
Laureà  Gregori i Fraxedas (CiU) 
Albert Lamana i Grau (UMdC) 
Maria Asunción Sanchez i Salvanyà (CiU) 
 
Ple 
Jesús Marín i Hernàndez (CiU) 
Caterina Forcano i Isern (UMdC) 
Toni Romero Carbonell(PP) 
Laureà  Gregori i Fraxedas (CiU) 
Albert Lamana i Grau (UMdC) 
Manel Almellones Conesa(PP) 
Maria Asunción Sanchez i Salvanyà (CiU) 
Josep M. Masvidal Serra(UMdC) 
Àngel López Solà(CiU) 
Pere Xirau Espàrrech(UMdC) 
Blanca Arbell Brugarola(Esquerra AM) 
Ivan Aranda Mena(Esquerra AM) 
Lluís Llovet Bayer(Esquerra AM) 
Coia Tenas Martínez(Esquerra AM) 
Sílvia Tamayo i Mata (PSC-PM) 
Jordi Planet Rovira (PSC-PM) 
Víctor Cerveto Hernández (PSC-PM) 
 
Junta de Govern Local 
Jesús Marín i Hernàndez (CiU) 
Caterina Forcano i Isern (UMdC) 
Antoni Romero Carbonell (PP) 
Laureà  Gregori i Fraxedas (CiU) 
Albert Lamana i Grau (UMdC) 
Maria Asunción Sanchez i Salvanyà (CiU) 
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Comissió de Govern 
Manel Almellones Conesa(PP) 
Josep M. Masvidal Serra(UMdC) 
Àngel López Solà(CiU) 
Pere Xirau Espàrrech(UMdC) 
 
Comissions informatives 
Jesús Marín i Hernàndez (CiU) 
Caterina Forcano i Isern (UMdC) 
Blanca Arbell Brugarola(Esquerra AM) 
Sílvia Tamayo i Mata(PSC-PM) 
Laureà  Gregori i Fraxedas (CiU) 
Manel Almellones Conesa(PP) 
 
Comissió Especial de Comptes 
Jesús Marín i Hernàndez (CiU) 
Laureà  Gregori i Fraxedas (CiU) 
Ivan Aranda Mena(Esquerra AM) 
Caterina Forcano i Isern (UMdC) 
Sílvia Tamayo i Mata (PSC-PM) 
Toni Romero Carbonell(PP) 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
 Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

 Bases d’execució del pressupost. 
 

 Text Refós de la Llei de contractes de sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

 Llei 37/1992, de 28 de desembre, sobre l’impost del valor afegit. 
 

 Llei 38/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques. 
 

 Llei general de la seguretat social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
L’article 219 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la fiscalització prèvia estableix que el Ple 
pot acordar que la intervenció prèvia pot limitar-se a comprovar els següents extrems: 
 

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. En els casos en 
que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es 
comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa vigent. 
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 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 

 Per a tot tipus d’expedients hauran d’efectuar-se, a més, les comprovacions 
addicionals que es determinin en les presents bases, podent l’òrgan interventor 
formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que 
aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients 
corresponents. 

 
Així mateix, l’apartat 3 del citat article 219 del RDL 2/2004 estableix que les 
obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada a les què es refereix 
l’apartat 2 de l’article 219 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
seran objecte d’una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra 
representativa dels actes, documents o expedients que donaren origen a la referida 
fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat 
de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau 
del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits. 
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions 
que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors. 
 
Pel que respecte als ingressos, les entitats locals poden determinar, mitjançant acord 
del Ple, la substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó 
en comptabilitat i per actuacions de comprovació posteriors mitjançant la utilització de 
tècniques de mostreig o auditoria (articles 219.3 i 219.4 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals). 
 
En aquest sentit, les bases d’execució corresponents a l’exercici 2013 i 2014 
aprovades per acord plenari, estableixen a les bases 56 i 57 les normes de fiscalització 
prèvia d’acord amb el que estableix el citat article 219 del RDL 2/2004. 
 
OBJECTIU I ABAST 
 
L'àmbit objectiu és molt ampli i els mitjans personals realment escassos, atès que en 
l'actualitat aquesta intervenció compte únicament per al departament de tresoreria i 
intervenció amb dues administratives, dos auxiliars administratives i el propi 
interventor. Aquesta situació condiciona l'abast del mateix, en tant que es tindrà que 
limitar el seu contingut i qualitat de les mostres amb l'objecte de complir la posada en 
marxa d'aquesta forma de fiscalització. 
 
CONCLUSIONS 
 
El control posterior a l’igual que en altres formes de control, el que persegueix no es 
detectar anomalies solament, sinó el que busca es que una vegada detectades 
aquestes, el gestor les prengui en consideració i modifiqui els procediments i així en el 
futur aquestes anomalies no es produeixin. 
 
El present informe recull les conclusions, incidències, notes explicatives i 
recomanacions que s’han considerat necessàries per resumir els treballs realitzats i 
millores que es poden assolir. 
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D’acord als fets observats que es deriven dels treballs de fiscalització plena posterior 
de l’exercici 2013 i 2014 (fins a 30 d’agost), s’exposa a continuació les conclusions 
respecte a l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 

 L’article 23.3 de la Llei de contractes de sector públic estableix que els 
contractes menors no podran tenir una duració superior a un any, i en no 
podran ésser objecte de prorroga. A la vista de la relació de contractes 
menors, cal mencionar que existien alguns que es realitzen anualment 
cabent en conseqüència la interpretació jurídica d’incompliment de 
l’esmentat article. En concret els següents contractes són susceptibles de 
considerar-se contractes anuals que han estat objecte de renovacions 
successives: 

 
Contracte 

Servei manteniment instal·lacions audiovisuals Casa Museu 

Servei manteniment parcs infantils 

Servei prevenció riscos laborals OA Ràdio Canet 

Servei prevenció riscos laborals 

Servei de transport adaptat 

Servei manteniment ascensors Av. Maresme 

Subministrament en rènting fotocopiadores 

Servei manteniment alarmes 

Servei manteniment sistemes contra incendis 

Servei prevenció legionel·losi 

Servei manteniment plataformes elevadores 

Servei de suport a Comunicació tasca audiovisual 

Servei manteniment ascensors biblioteca, Policia i Casa Museu 

Servei manteniment xarxa connexió edificis municipals 

Servei vigilància de la salut Ajuntament 

Servei vigilància de la salut Ràdio Canet 

Servei impressió guia activa 

Servei manteniment calderes i aires condicionats 

Servei impressió butlletí de informació municipal 

Subministrament en lloguer fonts d'aigua 

Servei OMIC 

Servei impressió Sot de l'Aubó 

Servei manteniment parallamps 

Servei manteniment sistema contra incendis cuina Turó del Drac 

Servei conservació preventiva patrimoni Casa Museu 

Servei manteniment firewall 
 

 L’article 138.3 de la Llei de contractes de sector públic estableix que es 
consideraran contractes menors, els contractes per import inferior a 50.000 



S/iu 
 

7 
 

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 

€, en el cas dels contractes d’obres, o a 18.000 € per a la resta de 
contractes. En aquest sentit, els citats contractes podran adjudicar-se 
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a la prestació del servei. De la 
revisió efectuada, es desprèn que existeixen per import acumulat anual 
proveïdors que facturen a l’Ajuntament per sobre de les esmentades xifres: 
 

Nom Proveïdor
Import

2013
Import

30.08.2014

CONSTRUCC.L.SANCHEZ, S.L 42.652,93 €    27.929,31 €  
EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L. 101.177,59 € 42.989,22 €  
IBAÑEZ VAQUES, MILENA 27.119,74 €    33.837,71 €  
INGENS NETWORKS, S.L. 26.776,27 €    3.905,82 €     
SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME, S.A. 28.407,01 €    16.270,37 €  
ESTACIÓ DE SERVEI MAS ROGER 9.281,42 €      23.882,85 €  
SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS S.A. 22.307,09 €    1.848,87 €     
TECNOLOGIA URBANA COSTERA, S.L.
SEMAC-SERVEIS MARITIMS I COSTERS DE LA MEDITERRANIA, S. L.

38.447,29 €    50.553,20 €  

(Iva inclòs)

 
 
Atès les xifres anteriors, caldria procedir a iniciar un procediment obert, 
restringit o negociat de contractació, d’acord amb l’establert en el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Pel que respecte a la contractacions amb l’empresa Construccions L. 
Sánchez, SL, no consta que s’hagi procedit a efectuar cap tipus de 
contractació administrativa, i per tant, tal i com s’ha dit anteriorment, caldria 
procedir a iniciar un procediment obert, restringit o negociat de contractació, 
d’acord amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic . 
 
Pel que respecte a les contractacions amb l’empresa Excavacions Germans 
Casas, SL, mitjançant Decrets d’Alcaldia i per contractes menors, s’han 
adjudicat els següents contractes: 
 
Exercici 2013: 
 
1. Per Decret 46/2013, de 14 de gener, fou encarregada l’execució dels 

treballs de neteja de les naus situades al Passeig de la Misericòrdia 
núm. 1 i 5, i Riera del Pinar, 14, per import de 19.360 €, exclòs l’IVA, el 
qual puja un import de 4.065,60 €. 
 

2. Per Decret 351/2013, de 27 de març, fou aprovada la modificació del 
contracte adjudicat per Decret 46/2013, ampliant les feines per import 
de 7.500 €, IVA exclòs. 

 
3. Per Decret 353/2013, de 27 de març, encarregada l’execució dels 

treballs de desmuntatge i retirada de tots els materials de fibrociment 
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existents al conjunt de les naus situades al Passeig de la Misericòrdia 
núm. 1 i 5, i Riera del Pinar, 14, per import de 25.500 €, exclòs l’IVA, el 
qual puja un import de 5.355 €. (veure informe de data 27 de març de 
2013). 
 

Exercici 2014: 
 

4. Per Decret 681/2014, de 21 de maig, i Decret 779/2014, de 3 de juny, 
fou encarregada l’execució dels treballs de neteja de les naus situades 
al Passeig de la Misericòrdia núm. 2, per import de 20.560,00 €, exclòs 
l’IVA, el qual puja un import de 4.317,60 €. 
 

5. Per Decret 951/2014, de 4 de juliol, fou encarregada l’execució dels 
treballs de condicionament de diverses parcel·les del polígon industrial 
com a aparcament públic per al Festival Canet Rock 2014, per import de 
3.560,00 €, exclòs l’IVA, el qual puja un import de 747,60 €. 
 

Pel que fa a la resta, dels serveis facturats per l’empresa Excavacions 
Germans Casas, SL no consta que s’hagi procedit a efectuar cap tipus de 
contractació administrativa. 
 
Tal i com s’ha dit anteriorment, caldria procedir a iniciar un procediment 
obert, restringit o negociat de contractació, d’acord amb l’establert en el 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Pel que respecte a la contractació de la Sra. Milena Ibañez Vaqués, 
l’Ajuntament ha anat concatenant contracte rere contracte, tal i com es 
descriu a continuació: 
 
1. Mitjançant Decret 1438/2012, de 28 de desembre, fou encarregat la 

prestació del servei de delineació en la redacció del POUM, pel preu 
màxim de 17.437,50 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 3.661,88 €. 
El termini d’execució d’aquest contracte fou fixat per un any a comptar a 
partir del 1 de gener de 2013 i fins al 31 de desembre. 
 

2. Posteriorment, mitjançant Decret 1170/2013, de 21 d’octubre, fou 
adjudicat el contracte per a la prestació del servei de diverses tasques 
d’arquitectura, pel preu de 23.250 €, exclòs l’IVA el qual puja un import 
de 4.882,50 €. La durada del contracte és de 3 mesos ampliable mes a 
mes, amb un màxim de 2 mesos addicionals. En aquest sentit, foren 
aprovades dues prorrogues d’un mes cadascuna, mitjançant Decret 
79/2014, de 21 de gener, i Decret 260/2014, de 5 de març, finalitzant 
per tant el contracte en data 31 de març de 2014. En concret les feines 
adjudicades són: 
 

 Supervisar i informar els expedients de concessió de llicencia 
d’obres i comunicació prèvies. 

 Redactar projectes municipals d’edificació i urbanització. 
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 Realitzar tasques d’arquitectura relacionades amb 
l’elaboració del POUM, sota la direcció de l’arquitecte 
coordinador. 

 Altres tasques de la competència d’arquitecte que se li 
puguin encomanar. 

 
3. Paral·lelament, fou encarregada la direcció facultativa de les obres de 

reforma de la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament per habilitar l’OAC, 
a l’arquitecte Milena Ibañez Vaques. 

 
4. Així mateix, mitjançant Decret 603/2014, de 7 de maig, fou adjudicat el 

contracte per portar a terme la realització de treballs tècnics en la 
redacció del document per a l’aprovació inicial del POUM, per un import 
de 8.315,81 €, exclòs l’IVA, el qual puja un import de 1.746,32 €, sent el 
termini d’execució de l’1 d’abril fins al 20 de juny de 2014. 
Posteriorment, mitjançant Decret 1104/2014, de 30 de juliol fou rectificat 
l’error material, modificant l’import d’adjudicació per 10.062,56 €, exclòs 
l’IVA, el qual puja un import de 2.113,13 €. 

 
5. Finalment, mitjançant Decret 1148/2014, d’11 d’agost fou adjudicat el 

contracte per a la prestació del servei de delineació i suport als serveis 
tècnics municipals per diversos projectes, per import de 23.947,49 €, 
exclòs l’IVA el qual puja un import de 5.028,97 €, sent la durada del 
contracte de 9 mesos, per bé que podrà ser prorrogat, per un màxim de 
nou mesos més. En concret les feines adjudicades són: 
 

 Urbanització de la zona d’entrada del segon IES situat al 
polígon industrial. 

 Millora de l’accesibilitat a l’Avinguda Maresme zona Rocatel. 
 Enderroc de l’antiga oficina de turisme i millora de la 

urbanització dels voltants. 
 Projecte de revisió i actualització d’adreces (vies i portals) a 

través de la homogeneïtzació de dades que consten al padró 
d’habitants i al sistema d’informació territorial municipal 
(SITMUN). 

 Projecte de planejament urbanístic POUM. 
 
Tal i com s’ha dit anteriorment, caldria procedir a iniciar un procediment 
obert, restringit o negociat de contractació, d’acord amb l’establert en el 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Així mateix, i en cas comentat, cabria la interpretació jurídica que es tracta 
d’una contractació laboral, atès que s’utilitzen per a la prestació dels serveis 
les eines, materials i utensilis dels propi Ajuntament, i assisteix regularment 
a les dependencies municipals. 
 
Pel que respecte a les contractacions efectuades amb l’empresa Ingens 
Networks, SL, durant l’exercici 2013: 
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1. Per Decret 731/2013, de 27 de juny, fou encarregat a l’empresa Ingens 
Networks, SL el subministrament d’una cabina d’emmagatzematge amb 
una capacitat de 15,6 TB bruts, per import de 10.327 €, exclòs l’IVA, el 
qual puja un import de 2.168,67 €. 
 

2. Per Decret 1457/2013, de 20 de desembre, fou encarregat a l’empresa 
Ingens Networks, SL el subministrament de 10 equips informàtics, per 
import de 8.264 €, exclòs l’IVA, el qual puja un import de 1.735,44 €. 

 
Tal i com s’ha dit anteriorment, caldria procedir a iniciar un procediment 
obert, restringit o negociat de contractació, d’acord amb l’establert en el 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Pel que respecte a la despesa per subministrament de carburant, 
l’Ajuntament durant part de l’exercici 2013 (fins al juliol) obtenia el seu 
carburant a través l’empresa Societat Catalana de Petrolis, S.A., així 
mateix, a partir del citat juliol de l’exercici 2013, va procedir a canviar de 
proveïdor a favor de l’empresa Estació de Servei Mas Roger, SL. Tot i que 
l’import facturat anualment supera allò establert en el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en relació als contractes menors, i que 
anualment es necessària aquesta despesa, l’Ajuntament no ha procedit a 
licitar el servei. 
 
Tal i com s’ha dit anteriorment, caldria procedir a iniciar un procediment 
obert, restringit o negociat de contractació, d’acord amb l’establert en el 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Pel que respecte a la contractació del abalisament, les passarel·les, i les 
dutxes, pel que respecte al 2013: 
 
1. Mitjançant Decret 345/2013, de 26 de març, fou encarregat a l’empresa 

Servicios Marítimos y Costeros, SL, el subministrament, instal·lació, 
manteniment, retirada, neteja i emmagatzematge del sistema 
d’abalisament de les platges de Canet de Mar amb 13 boies de 80 cm 
de diàmetre, un canal nàutic i 6 línees de vida d’ajuda al bany durant la 
temporada d’estiu 2013 que finalitzarà el 30 de setembre, pel preu de 
11.739,00 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 2.465,19 €, de 
conformitat amb el pressupost presentat per l’adjudicatària. 
 

2. Així mateix, mitjançant Decret 685/2013, d’11 de juny, fou encarregat a 
l’empresa Tecnologia Urbana Costera, SL, per import de 16.610 €, 
exclòs l’IVA,  el qual puja un import de 3.488,10 €, el subministrament 
de 75 ml de passarel·les de formigó, de conformitat amb el pressupost 
presentat per l’adjudicatària. 
 

En aquest sentit, pel que respecte a la contractació del abalisament, les 
passarel·les, i les dutxes, pel que respecte al 2014: 
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3. Mitjançant Decret 702/2014, de 23 de maig, fou encarregat a l’empresa 
Servicios Marítimos y Costeros, SL, el subministrament, instal·lació, 
manteniment, retirada, neteja i emmagatzematge del sistema 
d’abalisament de les platges de Canet de Mar amb 13 boies de 80 cm 
de diàmetre, un canal nàutic i 6 línees de vida d’ajuda al bany durant la 
temporada d’estiu 2014 que finalitzarà el 30 de setembre, pel preu de 
11.739,00 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 2.465,19 €, de 
conformitat amb el pressupost presentat per l’adjudicatària. 
 

4. Així mateix, mitjançant Decret 865/2014, d’19 de juny, fou encarregat a 
l’empresa Tecnologia Urbana Costera, SL, per import de 17.985 €, 
exclòs l’IVA,  el qual puja un import de 3.776,85 €, el subministrament 
de 85 ml de passarel·les de formigó, de conformitat amb el pressupost 
presentat per l’adjudicatària. 
 

5. Igualment, mitjançant Decret 942/2014, d’2 de juliol, fou encarregat a 
l’empresa Tecnologia Urbana Costera, SL, per import de 17.925 €, 
exclòs l’IVA,  el qual puja un import de 3.764,25 €, la instal·lació de 5 
dutxes de platja, de conformitat amb el pressupost presentat per 
l’adjudicatària. 
 

Tenint en compte que les societats Servicios Marítimos y Costeros, SL, i 
Tecnologia Urbana Costera, SL, pertanyen al mateix grup, la pràctica 
anterior podria ésser considerada un fraccionament de l’objecte del 
contracte per eludir un procediment obert, restringit o negociat de 
contractació, el que aniria en contra del regulat en el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 

 Pel que respecte a la recollida i la deixalleria del paper i la ferralla, la 
Corporació ha ingressat per aquest concepte l’import a l’exercici 2013 de 
39.045,16 €, i a l’exercici 2014 l’import de 36.285,34 € (fins a la 30 d’agost) 
a través de l’empresa Nualart. Caldria procedir a licitar l’esmentat contracte 
d’acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic a la fi de 
garantir els principis de publicitat i concurrència. 
 

 Tal i com es desprèn de l’informe d’intervenció de 5 de juliol de 2012, i pel 
que respecte “a la despesa derivada de gestió de cobrament que realitza 
SOREA de la taxa de clavegueram, cal destacar, que l’esmentada gestió es 
troba regulada mitjançant contracte de data 5 de març de 2007, el qual ha 
data de signatura del present informe es troba caducat. En aquest sentit, 
caldria modificar el contracte de concessió a l’objecte d’afegir aquesta 
gestió de cobrament”. 
 

 Pel que respecte a la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Ajuntament 
ingressa en l’exercici 2013 a l’Agencia Tributaria l’IVA repercutit única i 
exclusivament de les factures efectuades en concepte de patrocini i de la 
liquidació dels costos assumits per l’Ajuntament de l’administratiu de la 
concessionària de l’aigua. No obstant l’anterior, existeix constància de 
l’existència de la formalització de diferents factures que no han estat 
declarades adequadament a l’Agència Tributaria. En conseqüència, caldria 
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analitzar detenidament la gestió de l’esmentat impost amb la finalitat de no 
tenir un risc fiscal latent. 
 

 Paral·lelament a l’anterior, existeixen activitats organitzades per 
l’Ajuntament de les que no es segueixen els procediments 
administrativament adequats al no passar pel circuit pressupostari de la 
Corporació, i en conseqüències, existeixen riscos fiscals, laborals, jurídics, 
etc.. (Tallers i cursos, sortides al teatre, ...). 
 
Caldria procedir a aprovar les taxes o preus públics de les citades activitats 
i contractar adequadament els serveis prestats per tal de regularitzar la 
situació. 

 
 Pel que respecte al contracte de la gossera municipal, l’Ajuntament va 

adjudicar inicialment mitjançant un contracte menor la gestió del servei de 
recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de companyia 
abandonats o perduts i animals salvatges urbans de Canet de Mar, 
mitjançant Decret d’Alcaldia 664/2012, de 30 de maig amb una vigència d’1 
de juny 2012 a 31 de maig 2013.  
 
Aquest servei tot i l’establert a l’art. 23.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, a estat prorrogat tàcitament, fins a l’entrada en vigor del 
nou procediment negociat, adjudicat mitjançant Decret d’Alcaldia 211/2014, 
de 19 de febrer. 
 
Ates que el gestor del servei cobra als usuaris del servei addicionalment al 
cost que assumeix la Corporació la quantitat de 30 € més Iva per transport, 
aquest tipus de contracte hauria d’haver-se vehiculat mitjançant un 
contracte de concessió administrativa, no poden l’adjudicatari a cobrar 
aquest import al tractar-se d’un ingrés de dret públic. 
 

 Pel que respecte al contracte del servei de suport informàtic, l’Ajuntament 
va adjudicar inicialment mitjançant un contracte menor la gestió del servei, 
mitjançant Decret d’Alcaldia 126/2013, de 31 de gener amb una vigència 
del dia 5 de febrer de 2013 i fins al 4 de febrer del 2014.  
 
Aquest servei tot i l’establert a l’art. 23.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, a estat prorrogat tàcitament, fins a l’entrada en vigor del 
nou procediment negociat, adjudicat mitjançant Decret d’Alcaldia 
1166/2014, de 14 d’agost. 
 
Així mateix, i en cas comentat, cabria la interpretació jurídica que es tracta 
d’una contractació laboral, atès que s’utilitzen per a la prestació dels serveis 
les eines, materials i utensilis dels propi Ajuntament, i assisteix regularment 
a les dependencies municipals. 
 

 Pel que respecte al contracte del sistema de control de presencia, 
l’Ajuntament va adjudicar inicialment mitjançant un contracte menor el 
subministrament, en la modalitat de rènting, d’un sistema de control de 
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presencia per al personal de les dependencies municipals, mitjançant 
Decret d’Alcaldia 925/2012, de 31 de juliol amb una vigència d’1 de 
setembre 2012 a 31 d’agost 2013. 
 
Aquest servei tot i l’establert a l’art. 23.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, a estat prorrogat tàcitament, fins a l’entrada en vigor del 
nou procediment negociat, adjudicat mitjançant Decret d’Alcaldia 
1392/2013, de 13 de desembre. 
 

 Mitjançant Decret 829/2013, de 17 de juliol fou interposat Recurs de 
reposició contra l’acord del Ple del Consell Comarcal, adoptat en sessió de 
data 16 de juliol de 2013, pel que s’aprovava definitivament les noves 
tarifes del servei Comarcal d’Abastament d’Aigua Potable en al Alta al 
Maresme Nord, posteriorment mitjançant Decret 852/2013, de 23 de juliol, 
fou dictat nou Decret, deixant sense efecte el citat recurs de reposició, tot i 
l’advertiment jurídic, entenent que els fets i fonaments de dret no s’havien 
modificat. 
 

 Pel que respecte a la contractació del servei d’assessorament urbanístic en 
la redacció del POUM, mitjançant Decret 854/2012, de 12 de juliol fou 
adjudicat el contracte. Així mateix, per Decret 894/2013, de 30 de juliol fou 
prorrogat l’esmentat contracte fins al 16  de juliol de 2014. No consta cap 
prorroga posterior, tot i que el servei s’està prestant. 
 

 Pel que respecte al servei audiovisual i suport multimèdia, addicionalment 
al que s’ha mencionat anteriorment en relació a la prorroga dels contractes 
menors, en el present cas, cabria la interpretació jurídica que es tracta 
d’una contractació laboral, atès que s’utilitzen per a la prestació dels serveis 
les eines, materials i utensilis dels propi Ajuntament, i assisteix regularment 
a les dependències municipals. 
 

 Pel que respecte al contracte de subministrament, en la modalitat de 
rènting, de 10 equips fotocopiadores/impressores, fou adjudicat mitjançant 
Decret d’Alcaldia 846/2013, de 19 de juliol amb una vigència de 12 mesos a 
comptar des del 30 de juliol. 
 
Aquest servei tot i l’establert a l’art. 23.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, a estat prorrogat tàcitament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
1117/2014, d’1 d’agost. 
 
Així mateix, l’import facturat en el període de 12 mesos es de 24.184,44 €, 
IVA inclòs, això es 19.987,14 €, IVA exclòs, i en conseqüència es supera 
l’import per a la contractació mitjançant un contracte menor, i hauria 
d’haver-se adjudicat mitjançant un procediment negociat. 
 

 Pel que respecte al contracte del servei de grua per a la retirada de vehicles 
de la via pública de Canet de Mar, l’Ajuntament va adjudicar, mitjançant 
acord de Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2012 a l’empresa Grues 
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Alt Maresme, SL el citat contracte per import de 57.966,10 € (Iva exclòs) 
referit als dos anys inicials de contracte. 

 
El citat contracte estableix a la seva clàusula segona que “en cas que els 
vehicles a retirar augmentés o disminuís de 330 a l’any, caldria modificar el 
contracte adaptant-lo a les noves circumstàncies, tot augmentant o 
disminuint el seu import a raó de 2.311,25 €, IVA exclòs, per cada 25 
vehicles de més o de menys, fins a un màxim de 6.933,75 €, IVA exclòs” 
 
No consta que a la data de signatura del present informe, aquesta 
actualització s’hagi efectuat, tot i que el número de retirades a disminuït. 
 

 Pel que fa als ingressos de la Fira Modernista 2013, atès que no es disposa 
de les matrius dels tiquets, no es possible realitzar cap prova justificativa en 
relació als ingressos ingressats. 
 

 Mitjançant Decret 803/2014, de 6 de juny de fou encarregada l’organització 
del mercat d’artesania i d’actuacions complementaries a la Fira Modernista 
2014, a la mercantil Alquimia Mediaval, SL. Ates la naturalesa de l’encàrrec 
l’Ajuntament hauria d’haver procedit d’acord amb el que estableixen els 
articles 57 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació a l’ús 
privatiu. 
 

 L’Ordenança fiscal 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 estableix al seu article 7è l’import a satisfer per 
l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia al subjecte 
passiu. No obstant l’anterior, en determinades ocasions l’Ajuntament ha 
procedit a autoritzar gratuïtament l’ús especial del domini públic (Fira de St. 
Jordi, fira de St. Llucià, fira mercat modernista, fires gastronòmiques i de 
productes de la terra, fires de comerç al carrer, trobades d’intercanvi de 
plaques de cava, mercat d’intercanvi i venda de segona mà, mostra 
d’entitats, etc...) 
 

 L’Ajuntament anualment dota pressupostàriament una partida en concepte 
d’ajuts puntuals dins de l’àrea de benestar social. Per la concessió d’aquest 
s’elabora des de l’àrea els informes tècnics que valoren els citats 
atorgaments, no obstant l’anterior caldria aprovar un reglament que reguli 
les bases i els criteris d’atorgament anteriors. 
 

 Durant l’exercici 2013 i 2014 (fins a 30 d’agost), la Corporació Local ha 
celebrat les següents sessions extraordinàries: 

 
Exercici 2013 
Comissió de Govern: 5 de juny de 2013 
                  16 de juliol de 2013, (extraordinària i urgent) 
 
Plens: 1 de juliol de 2013 



S/iu 
 

15 
 

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 

           7 de novembre de 2013 
           30 de desembre de 2013, (extraordinari i urgent) 

 
Exercici 2014 
Junta Govern Local: 30 de juliol de 2014 
Comissió de Govern: 30 de juliol de 2014 
Plens: 6 de març de 2014 
          29 d’abril de 2014 
          12 de juny de 2014 (extraordinari i urgent) 

 
No consta en l’expedient informe justificatiu de la necessitat de la sessió 
extraordinària. 

 
 L’Ajuntament ha satisfet a determinat personal durant l’exercici 2013 i 2014 

(fins a 30 d’agost) un complement de productivitat sense que s’hagi pogut 
constatar l’assignació d’objectius relacionats directament amb el lloc de 
treball i el seu compliment, contràriament al que disposa la normativa 
reguladora. 
 
Per la seva banda, l’article 172.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
disposa: 
 
“L’apreciació de la productivitat s’ha de realitzar en funció de circumstancies 
objectives relacionades directament amb l’exercici del lloc de treball i amb 
els objectius que li siguin assignats.” 
 
L’import dels citats complements de productivitats ascendeix a: 
 

o Exercici 2013:      43.154,82 €. 
o Exercici 2014: (fins a 30 d’agost)    26.797,58 €. 

 
 L’article 4.2 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el 

regim de les retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local estipula 
que l’establiment o modificació del complement específic exigeix, amb 
caràcter previ, que per la Corporació s’efectuï una valoració de llocs de 
treball. Així mateix, l’apartat 3er del citat article 4, estableix que efectuada la 
valoració, el Ple de la Corporació, a l’aprovar la relació de llocs de treball, 
determinarà aquells als que correspongui un complement específic, 
senyalant la seva respectiva quantia. 
 
No consta que l’Ajuntament, tingui aprovada la citada valoració de llocs que 
reguli els complements específics de tots els seus funcionaris. 
 

 L’Ajuntament ha procedit a atorgar en aquells casos que el treballador ho 
hagi sol·licitat, a atorgar un avançament reintegrable de part de la seva 
mensualitat a compte de la mensualitat d’aquell mateix mes. Els citats 
avançaments reintegrables no es troben recollits ni en l’Acord de 
Condicions de Treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per als anys 2007-2010, ni en el Conveni col·lectiu de treball del 
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personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010, 
actualment prorrogats. 
 

 Durant l’exercici 2013 i 2014 (fins a la data del present informe), 
l’Ajuntament ha satisfet premis de permanència, jubilació i jubilació 
anticipada en virtut de l’establert als articles 28 i 34 de l’Acord de 
Condicions de Treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per als anys 2007-2010, i del Conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010, 
actualment prorrogats. 
 
L’import dels citats premis ascendeix a: 
 
 Funcionaris 
 

o Exercici 2013:      14.981,36 €. 
 
 Laborals 
 

o Exercici 2013:        5.696,79 €. 
o Exercici 2014: (fins a la data del present informe)    3.545,06 €. 

 
Pel que respecte als esmentats premis, cal dir que: 
 

1. Resulten contraris a l’article 153 del RD 781/1986. 
2. En el cas que el premi de jubilació anticipada no s’inclogui en un 

sistema de racionalització dels recursos humans s’hauria de 
considerar com una retribució, i, en conseqüència, estaria subjecte 
als límits fixats en la Llei de Pressupostos. 

3. Aquests premis o són retribucions o bé són prestacions 
complementaries a la Seguretat Social. Si són retribucions, llavors 
vulnerarien l’article 22 de l’EBEP. I si són percepcions 
complementaries i paral·leles al sistema de Seguretat Social, un 
Ajuntament no pot exercir pel seu compte de Seguretat Social, atès 
l’article 32 de la LORAP. 

4. La jubilació voluntària incentivada recollida a l’article 34 de la Llei 
30/1984 es limitava, única i exclusivament, al supòsit dels 
funcionaris afectats per un procés de reassignació d’efectius, no 
existint cobertura legal, per tant, a un premi de jubilació anticipada 
previst amb caràcter general per a tots els funcionaris d’una 
Administració Local. 

5. Aquests premis infringirien el contingut de l’article 67 de l’EBEP, 
perquè estableix que els funcionaris es jubilen forçosament, al 
complir l’edat legalment establerta, i es disposa que la jubilació 
forçosa es declararia d’ofici al complir els 65 anys d’edat, salvo en 
aquells supòsits en que, voluntàriament, es prolongues la 
permanència fins, com a màxim, els 70 anys. 

6. Vulneren l’article 1 del RD 861/1986, ja que els funcionaris 
únicament poden percebre les retribucions i contraprestacions 
previstes legalment. 
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 Pel que fa a la provisió del lloc de treball d’Inspector en Cap de Policia 
Local, mitjançant el nomenament d’un funcionari interí, en data 6 de març 
de 2013 la Secretaria Municipal va emetre un informe jurídic per determinar 
la legalitat i el procediment a seguir per a la provisió del lloc de treball 
d’Inspector en cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
mitjançant un nomenament interí. El citat informe especifica que: 

 
1. El nomenament de personal interí amb motiu de l’afluència de 

visitants durant l’època turística s’ha de fer per un període màxim 
de sis mesos. 

2. El procediment de selecció de funcionari interí haurà de realitzar-
se mitjançant un procediment que compleixi amb els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

 
No obstant l’anterior, mitjançant Decret d’Alcaldia 244/2013, de 6 de març 
fou nomenat com a funcionari interí un inspector, sense que consti a 
l’expedient que s’hagi acomplert amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat 
i publicitat. 
 
Així mateix, mitjançant Decret d’Alcaldia 970/2013, de 2 de setembre fou 
prorrogat el nomenament anterior, fins a la resolució del procés selectiu 
iniciat per acord de Junta de Govern de data 27 de juny de 2013. 

 
Posteriorment, mitjançant Decret d’Alcaldia 1088/2013, de 3 d’octubre fou 
declarada deserta la convocatòria del procés selectiu iniciat per acord de 
Junta de Govern de data 27 de juny de 2013, deixant sense efecte el 
nomenament efectuat mitjançant Decret d’Alcaldia 244/2013, de 6 de març, 
procedint a nomenar novament com a funcionari interí a l’Inspector, per un 
termini màxim de sis mesos durant el qual s’havia de procedir a convocar 
un nou procés selectiu, tot i l’establert en el citat informe jurídic de data 6 de 
març de 2013. 
 
Així mateix, la Secretaria Municipal va emetre un nou informe jurídic de data 
24 de febrer de 2014 per analitzar la possible resolució d’alcaldia que 
pròrrogues el nomenament interí anterior. El citat informe especifica que: 

 
1. Per proveir la plaça d’inspector en cap de la Policia Local, només 

podria fer-se mitjançant el nomenament d’un funcionari interí 
sempre i quan prèviament, es declarés que el servei es 
considera essencial. 
 

2. El procediment de selecció de funcionari interí haurà de realitzar-
se mitjançant un procediment que compleixi amb els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, per la qual cosa, no seria 
possible dictar un decret d’alcaldia per a prorrogar la situació 
d’interinitat. 

 
No obstant l’anterior, mitjançant Decret d’Alcaldia 421/2014, de 27 de març, 
fou prorrogat el nomenament com a funcionari interí de l’inspector, pel 
termini màxim fins el 30 de juny de 2015 durant el qual s’haurà de convocar 
de nou procés selectiu per a proveir la plaça. 
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 Durant l’exercici 2012 i 2013, el Consell de Cooperació Municipal ha atorgat 

les següents subvencions: 
 

o Exercici 2012: 
 
Acció contra la Fam:     8.000 €. 
Metges sense Fronteres:  18.206 €. 
 

o  Exercici 2013:  
 

Metges sense Fronteres:  26.000 €. 
 

No consta que les citades entitats hagin presentat cap tipus de justificació 
de les citades subvencions, incomplint en conseqüència l’establert en Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
Per altre banda, i en virtut de l’establert en l’article 218 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març, què aprova el seu text refós), s’adjunten 
en el present informe, per a la seva elevació al Ple de la corporació, les objeccions 
efectuades per aquesta intervenció durant l’exercici 2013 i 2014 (fins a 30 d’agost): 

 
 Pel que fa a la fiscalització de la proposta d’aprovació de serveis 

extraordinaris del mes de febrer de 2013, l’acord proposa el pagament de 
334,32 € corresponent al plus de disponibilitat a satisfer dels mesos de 
gener i febrer 2013, del que no existeix cap acord en vigor, així mateix, es 
donen per reproduïts en l’informe les observacions de l’informe núm. 8/2012 
de Secretaria i Intervenció, en relació a la proposta d’acord de bossa 
d’hores. (Informe 21 de febrer de 2013). 
 

 Pel que fa a la fiscalització del Decret d’Alcaldia 353/2013, de 27 de març, 
pel qual s’adjudica a l’empresa Excavacions Germans Casas, SL, els 
treballs d’execució dels treballs de desmuntatge i retirada de tots els 
materials de fibrociment existents al conjunt de les naus ubicades al 
Passeig de la Misericòrdia núm. 1 i 5, i Riera del Pinar, 14 (antiga fàbrica 
PULLIGAN), per import de 25.500,00 €, exclòs l’IVA el qual puja un import 
de 5.355,00 €, caldria haver procedit a la resolució del contracte en vigor, i 
a l’inici d’un nou procediment en virtut de l’establert a l’article 105 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. (Informe de 27 de març de 
2013). 

 
Afegir en aquest punt, que addicionalment a aquesta adjudicació, foren 
facturats 2.420 € , IVA inclòs, per “les feines extres de manipulació i retirada 
de plaques i dipòsits de fibrociment, segons pressupost 2013110/rc de data 
08.04.13, a l’obra del Passeig Misericòrdia, 1-5 (antiga fàbrica Pulligan)” 

 
 Pel que fa a la fiscalització del Decret d’Alcaldia 454/2013, de 19 d’abril, en 

relació a l’atorgament d’instal·lació d’una parada de llibres durant els dies 
20 i 22 d’abril, caldria haver liquidat l’import establert en l’Ordenança fiscal 
núm. 13. (Informe de 19 d’abril de 2013). 
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 Pel que fa a la fiscalització del pagament de nòmina del mes d’abril de 
2013, addicionalment al que es diu a l’informe conjunt d’intervenció i 
secretaria 8/2012, s’afegeix el fet que es proposa satisfer el pagament de la 
quantitat de 3.805,90 €, corresponent al primer pagament als agents que 
voluntàriament s’han adherit a la borsa d’hores, sense que s’hagués 
complert amb el requisit legal d’aprovació prèvia pel Ple de la Corporació. 
(Informe de 26 d’abril de 2013). 

 
 Pel que fa a la fiscalització del Decret 513 de 30 d’abril, corresponent a la 

justificació presentada de les subvencions ordinàries, es donen per 
reproduïts l’informe emes en data 3 de desembre de 2012, en relació a 
l’atorgament de subvencions presentades fora de termini, i s’informa 
desfavorablement a la justificació presentada, atès que hi ha entitats que 
han presentat la documentació justificativa fora de termini, o bé que han 
justificat projectes que no eren els que s’havia atorgat o no en algun cas, no 
s’ha justificat el projecte. (Informe de 30 d’abril de 2013). 

 
 Pel que fa a la fiscalització del Decret d’Alcaldia 502/2013, de 30 d’abril, en 

relació a l’atorgament d’instal·lació d’una unitat mòbil de consulta medica, 
caldria haver liquidat l’import establert en l’Ordenança fiscal núm. 13. 
(Informe de 30 d’abril de 2013). 

 
 Pel que fa a la fiscalització del Decret d’Alcaldia 568/2013, de 10 de maig, 

en relació a l’atorgament d’instal·lació d’un estand davant del CAP, caldria 
haver liquidat l’import establert en l’Ordenança fiscal núm. 13. (Informe de 
10 de maig de 2013). 

 
 Pel que fa a la fiscalització de l’aprovació de l’expedient de reconeixement 

extrajudicial de crèdits 2012, es posa de manifest l’existència de factures 
sense dotació pressupostaria suficient, per import de 8.839,84 €, incomplint 
l’establert el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. (Informe de 19 de 
maig de 2013). 

 
 Pel que fa al recurs de reposició presentat per CESPA contra, l’acord de la 

Junta de Govern de data 11 d’abril de 2013, caldria que CESPA hagués 
liquidat l’import meritat dels interessos de demora des de la data de 
signatura del contracte fins a la data de pagament de l’import de 
rescabalament a satisfer a COPTALIA per part de l’Ajuntament. (Informe de 
23 de maig de 2013). 

 
 Tal i com es desprèn de l’informe núm. 7/2013 de secretaria i intervenció, 

sobre la proposta d’acord per establir una bossa d’hores en el col·lectiu de 
la policia local per a l’exercici 2013, “a criteri dels funcionaris que 
subscriuen, en cas d’aplicació dels conceptes retributius acordats en la 
proposta que s’analitza, si bé no suposen un increment de la massa salarial 
total respecte de les retribucions de personal de l’Ajuntament per l’exercici 
2012, representa un increment de les retribucions d’alguns membres del 
col·lectiu de la Policia Local respecte de les que van obtenir en còmput 
anual l’any 2012” (Veure informe conjunt de 23 de maig de 2013). 
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 Pel que fa a la fiscalització del pagament de nòmina del mes de maig de 
2013, addicionalment al que es diu a l’informe conjunt d’intervenció i 
secretaria 7/2013, i a l’informe d’intervenció de data 26 d’abril de 2013, 
s’afegeix el fet que es proposa satisfer el pagament de la quantitat de 
3.590,68 €, corresponent al segon pagament als agents que voluntàriament 
s’han adherit a la borsa d’hores, sense que s’hagués complert amb el 
requisit legal d’aprovació prèvia pel Ple de la Corporació. (Informe de 28 de 
maig de 2013). 

 
 Pel que fa a la fiscalització de la proposta d’atorgament de subvencions 

resultant de la convocatòria ordinària 1/2013 s’informa desfavorablement 
atès que s’atorguen subvencions a entitats que varen presentar la 
documentació fora de termini. (Informe de 29 de maig de 2013). 

 
 Pel que fa a la fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis 

extraordinaris del mes de Juny 2013, s’informa desfavorablement a la 
proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris d’un funcionari municipal, 
atès que l’esmentada retribució no es troba recollida en l’acord de 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament en vigor. 
(Informe de 23 de juliol de 2013). 
 

 D’acord amb l’esmentat en l’informe d’intervenció de 23 d’octubre de 2013, 
s’ha generat crèdit pressupostari per import de 9.463,20 €, en contra de 
l’establert a l’article 12.1 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. (Informe de 23 
d’octubre de 2013). 
 

 Pel que fa a la fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis 
extraordinaris del mes d’Octubre 2013, s’informa desfavorablement a la 
proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris d’uns treballadors 
municipals, atès que l’esmentada retribució no es troba recollida en el 
Conveni Laboral l’Ajuntament en vigor. (Informe de 23 d’octubre de 2013). 
 

 Pel que fa a l’expedient d’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament 
per a l’exercici 2014, es va informar desfavorablement atès que s’havia 
pressupostat una part de la indemnització a satisfer en compliment de la 
sentència 317/2011C, que l’endeutament previst en el Pla de Sanejament 
en vigor, esdevenia significativament inferior a la proposta de pressupost i a 
que les propostes de plantilla consideraven increment retributius en alguns 
casos (Informe de 22 de novembre de 2013). 

 
 Pel que fa a la proposta d’acord d’aprovació del conveni per al compliment 

de la sentència número 284/13, de data 7 d’octubre de 2013, fou informada 
desfavorablement la proposta, atès que caldria aprovar la despesa 
mitjançant un reconeixement extrajudicial de crèdits, que la partida 
esdevenia insuficient, i per tant caldria modificar el pressupost, i finalment 
que d’acord amb l’establert a l’article 187 del RDL 2/2004, caldria prioritzar 
els pagaments de les despeses de personal i les obligacions contretes en 
exercicis anteriors, com es el cas. (Informe de 15 de gener de 2014) 
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 Pel que fa a la fiscalització del Decret 78/2014, de 21 de gener de prorroga 
per un termini de 7 mesos del contracte formalitzat en data 14 d’octubre de 
2009, fou fiscalitzat desfavorablement atès que el contracte signat no 
preveia possibilitat de prorrogues, i que addicionalment caldria un acord 
previ del Ple municipal per ampliar el número d’anualitats en virtut de 
l’establert en l’article 174.3 del RDL 2/2004. (Informe de 21 de gener de 
2014). 

 
 Tal i com es desprèn de l’informe núm. 1/2014 de secretaria i intervenció, 

sobre la proposta d’acord per establir una bossa d’hores en el col·lectiu de 
la policia local per a l’exercici 2014, “Pels motius que consten en el present 
informe els funcionaris que subscriuen informen desfavorablement la 
proposta d’acord per establir una bossa d’hores pel col•lectiu de funcionaris 
de la Policia Local i d’altres conceptes retributius, per l’any 2014”. (Veure 
informe conjunt de 23 de gener de 2014). 

 
 Pel que fa a la fiscalització del Decret 186, de 13 de febrer, en relació a la 

justificació presentada per l’entitat Escola de Música de Canet de Mar, 
existeixen despeses que no han estat acreditades per l’entitat, i s’observen 
cotitzacions a la seguretat social i hisenda sensiblement baixos, fet que 
podria representar contingències fiscals. (Veure informe conjunt de 13 de 
febrer de 2014). 
 

 Tal i com es desprèn de l’informe núm. 1.bis/2014 de secretaria i 
intervenció, sobre la legalitat de la contractació de personal en el marc 
d’una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, es fiscalitza 
desfavorablement atès que aquestes contractacions podrien implicar 
l’increment de la massa salarial, l’expedient no justifica que es tracta de 
tasques excepcionals vinculades a necessitats urgents i inajornables, no 
consta a l’expedient la sol·licitud d’autorització del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, i no s’ha respectat el termini mínim de 
presentació de sol·licituds de 20 dies naturals. (Veure informe conjunt de 14 
de març de 2014). 

 
 Tal i com es desprèn de l’informe núm. 3/2014 de secretaria i intervenció, 

sobre la proposta de modificació del contracte de gestió del servei públic de 
recollida de residus i neteja de les vies públiques, “a criteri dels funcionaris 
signants, malgrat dita modificació es pretén justificar per la via de l’art. 
107.1.a) TRLCSP, la mateixa ha de tenir la  consideració de modificació de 
les condicions essencials de la licitació, d’acord amb l’apartat 3 de l’art. 107 
TRLCSP, atès que altera la relació entre la prestació contractada i el preu, 
tal com aquesta relació va quedar definida per les condicions de 
l'adjudicació. Per aquesta raó és pel que cal concloure que procediria 
efectuar una nova contractació pública d’aquesta prestació, tenint en 
compte el procediment negociat per a contractes complementaris si es 
donen les circumstàncies de l’article art. 105.2 i art. 174.b) del TRLCSP”. 
(Veure informe conjunt de 17 d’abril de 2014). 

 
 Tal i com es desprèn de l’informe núm. 4/2014 de secretaria i intervenció, 

sobre la proposta d’addenda al conveni d’edició de la col·lecció “Estudis de 
Patrimoni”, en relació al conveni inicial de 2011, aquest havia d’haver-se 
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adjudicat de conformitat a les disposicions generals en matèria de 
contractació del sector públic, i no pas mitjançant un conveni, en relació al 
preu de venda al públic, caldria que s’hagués seguit les normes 
contingudes en el Capítol VI del Títol I del TRLRHL, i pel que fa a la 
liquidació pendent per part d’Edicions Els 2 Pins, no s’ha disposat de 
documentació que acrediti el romanent econòmic que es menciona. (Veure 
informe conjunt de 17 d’abril de 2014). 

 
 Pel que fa a la fiscalització del Decret 580, de 5 de maig, en relació a la 

justificació presentada per l’Associació Cultural Castell de Santa Florentina, 
fou informat desfavorablement atès que no constava l’entrada en el registre 
general d’entrada de l’Ajuntament, i no es va disposar dels ingressos i de la 
totalitat de les despeses de l’actuació subvencionada. (Veure informe 
conjunt de 5 de maig de 2014). 
 

 Pel que fa a la fiscalització del Decret 605, de 8 de maig, en relació a la 
justificació presentada pel Centre Parroquial, fou informat desfavorablement 
atès que no es va disposar dels ingressos i de la totalitat de les despeses 
de l’actuació subvencionada. (Veure informe conjunt de 8 de maig de 
2014). 

 
 Pel que fa a la fiscalització de l’expedient de modificació del pressupost 

mitjançant generació de crèdit per ingressos no tributaris número 10/2014, 
s’informa desfavorablement donant per reproduïts l’establert en l’informe 
conjunt de secretaria e intervenció de data 14 de març de 2014. (Informe de 
9 de maig de 2014). 

 
 Tal i com diu l’informe de data 14 de maig, en relació a l’aprovació de la 

liquidació del pressupost de l’exercici 2013, l’Ajuntament ha enregistrat per 
import de 109.117,63 € factures amb registre d’entrada desembre 2013, 
que la feina ha estat realitzada en l’exercici 2014, i per tant la despesa 
hauria d’haver-se tramitat en l’exercici següent. 

 
 Pel que fa a la fiscalització de l’aprovació de l’expedient de reconeixement 

extrajudicial de crèdits 2013, es posa de manifest l’existència de factures 
sense dotació pressupostaria suficient, per import de 421.290,22 €, 
incomplint l’establert el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. (Informe de 
19 de maig de 2014). 
 

 Pel que fa a la fiscalització del Decret 1027, de 17 de juliol, en relació a la 
justificació presentada per l’entitat Protecció Civil - 2012, fou informat 
desfavorablement atès que l’entrada de la justificació al registre general de 
l’Ajuntament consta fora de termini, no consta en l’expedient la memòria 
d’activitats, es justifiquen un total de 908,95 € en menjars dels que no es 
pot acreditar l’acte al que corresponen, i únicament s’han pogut verificar 
7.516,41 € amb tiquets o factures legalment emesos. (Veure informe 
conjunt de 17 de juliol de 2014). 

 
 Pel que fa a la fiscalització de la justificació presentada per les entitats de 

l’àrea de joventut, fou informat desfavorablement atès que no es disposa 
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dels ingressos i de la totalitat de les despeses de les actuacions 
subvencionades. (Veure informe conjunt de 22 de juliol de 2014). 

 
 Pel que fa a l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de 

crèdits, corresponent als treballs de reforma i adequació per a persones 
amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona, 
ubicat al Passeig de la Misericòrdia nº13, fou informat desfavorablement 
atès que existeixen incompliments de l’establert en el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, no existeix consignació 
pressupostaria suficient per l’excés, i no existeix autorització prèvia 
expressa per part de la Diputació per l’execució de les obres. (Veure 
informe conjunt de 22 de juliol de 2014). 

 
Cal fer constar addicionalment a l’establert en l’infome de Secretaria e 
Intervenció de data 22 de juliol de 2014, que mitjançant Decret 249/2013, 
de 7 de març fou adjudicat per import de 6.000 € al Sr. Xavier Guitart 
Tarrés, l’elaboració d’un Estudi de Programació de l’Escola de Música. 

 
 Pel que fa a la fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis 

extraordinaris del mes de juliol de 2014, s’informa desfavorablement atès 
que es proposa aprovar 8.717,16 € fora dels acords de condicions en vigor, 
i a uns preus hora no aprovats per cap òrgan de la Corporació. (Informe de 
23 de juliol de 2014). 

 
 Pel que fa a la fiscalització de la justificació presentada per les entitats de 

l’àrea d’esports, fou informat desfavorablement atès que no es disposa dels 
ingressos i de la totalitat de les despeses de les actuacions 
subvencionades, i de la publicitat efectuada. (Veure informe conjunt de 24 
de juliol de 2014). 

 
 Pel que fa a la fiscalització de la justificació presentada per les entitats de 

l’àrea benestar social - ordinàries, fou informat desfavorablement atès que 
no es disposa dels ingressos i de la totalitat de les despeses de les 
actuacions subvencionades, i de la publicitat efectuada. (Veure informe 
conjunt de 28 de juliol de 2014). 

 
 Pel que fa a la fiscalització de la justificació presentada per les entitats de 

l’àrea de promoció econòmica, fou informat desfavorablement atès que no 
consta la signatura del conveni amb les entitats subvencionades i es 
disposa de la justificació dels ingressos per quotes, serveis i/o activitats o 
d’altres ingressos. (Veure informe conjunt de 29 de juliol de 2014). 

 
 Pel que fa a la fiscalització de la justificació presentada per les entitats de 

l’àrea benestar social - nominatives, fou informat desfavorablement atès 
que no es disposa dels ingressos i de la totalitat de les despeses de les 
actuacions subvencionades. (Veure informe conjunt de 1 d’agost de 2014). 

 
Pel que respecte a l’Organisme Autònom Ràdio Canet, s’informa per aquesta 
intervenció: 
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 L’Ordenança fiscal núm. 33 sobre el Preu Públic per falques publicitàries de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet, aprovada en sessió plenària de 9 de 
novembre de 2005, estableix al seu article 3r les tarifes a aplicar. No 
obstant l’anterior, actualment s’apliquen tarifes no coincidents amb 
l’esmentada ordenança. 
 

 Pel que respecte a l’exercici 2013, l’Organisme Autònom ha mantingut la 
pràctica de liquidar sota l’epígraf de “Col·laboracions Externes”, l’import dels 
pagaments efectuats per l’entitat en concepte de col·laboracions. En 
concret per a l’exercici 2013, l’import liquidat es de 35.551,77 €. Atenent a 
la naturalesa de les operacions enregistrades, aquestes podrien ésser 
considerades com a retribucions de personal, existint en conseqüència un 
risc fiscal derivat que pels esmentats pagaments no s’està practicant cap 
tipus de retenció per IRPF, ni s’està cotitzant a la seguretat social. 
 
Pel que respecte a l’exercici 2014, aquestes col·laboracions externes 
corresponen a factures legalment emeses pels col·locadors sobre les que 
s’aplica la corresponent retenció d’IRPF. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 22 de setembre 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 municipal de l’informe de fiscalització a posterior de la 
Intervenció municipal en compliment del text refós de la LRHL, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, corresponent als exercicis 2013 i 2014 fins a 30 
d’agost, i dels informes desfavorables d’aquest període. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que aquest tipus d’auditoria serveix perquè les organitzacions puguin millorar els 
circuits administratius en què es fonamenta l’activitat municipal, en el cas de 
l’Administració local, els serveis als ciutadans. Aquest Ajuntament té una inèrcia en el 
seu funcionament que, evidentment no es pot aturar, però sí que s’ha d’anar adaptant 
a les diferents normatives que es van implantant des de les instàncies competents. Els 
canvis en les normes són cada vegada més freqüents i això suposa un increment en la 
necessitat dels recursos humans de què disposa l’Ajuntament, tal com diu l’informe 
d’Intervenció. Si es vol anar al mateix ritme en l’aplicació estricta de la normativa, 
l’Àrea de Serveis Econòmics haurà de tenir una altra dimensió quant als seus 
recursos. Amb això vol dir que la línia a seguir és en primera instància conèixer les 
deficiències i després prendre les mesures necessàries per a la seva correcció i 
valorar els recursos que es requereixen. Les conclusions de l’informe són que s’han de 
prendre mesures en tres àmbits bàsics de la gestió municipal. La contractació, el 
personal i les subvencions. Una millor gestió en la contractació permet una reducció 
notable de determinats serveis, dels subministraments i de les compres. Quant al 
personal, en aquest moment s’està negociant un nou conveni que permeti solucionar 
alguns punts de conflicte entre la normativa i el redactat actual. Pel que fa a les 
subvencions, si bé entenen que les entitats puguin tenir dificultats de finançament, 
també s’ha d’entendre que l’obligació de l’Administració és gestionar correctament els 
ingressos que provenen dels impostos que paguen tots els ciutadans i, per tant, 
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aquestes subvencions s’han de justificar molt bé i les entitats han de col·laborar per 
l’interès de tots. Han de tramitar aquestes justificacions correctament i dins dels 
terminis establerts. Es dóna compte, doncs, dins la transparència que l’Ajuntament ha 
de tenir i a la que el ciutadà té dret, de l’anàlisi dels procediments interns que ha de 
portar l’Ajuntament a permetre les mesures oportunes amb l’objectiu d’aconseguir una 
Administració més eficaç i eficient. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en 
un principi aquest informe espanta una mica. Després es veu que és cert que hi ha 
unes inèrcies que no es poden trencar de cop, però sí que s’ha d’anar millorant en els 
circuits, ja que hi ha algunes formes de fer que no són del tot correctes per no dir 
irregulars, o que no s’ajusten del tot a la Llei. Des d’Intervenció s’està fent una bona 
feina. És important detectar aquelles coses que no funcionen i sobretot és important 
iniciar canvis que puguin millorar aquestes coses que no acaben de funcionar. Pel que 
fa a la contractació i al personal, són dos àmbits que depenen totalment de 
l’Administració. En el cas de les entitats, el senyor Gregori demana un esforç per poder 
ajustar-se als terminis i a les formes i la senyora Tamayo vol fer un prec, perquè de 
vegades les entitats no tenen una estructura suficient, ni en recursos humans ni en 
capacitats per poder fer-ho i per tant, prega que durant aquests terminis aquestes 
entitats poguessin tenir un suport per part de l’Administració per poder fer-ho millor. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que Intervenció 
ha presentat una seixantena d’informes desfavorables corresponents a l’any 2013 i la 
primera meitat del 2014 en conceptes que també s’havien produït l’any 2012, la qual 
cosa vol dir que no s’ha fet cas de les primeres recomanacions que es feien. Així, 
doncs, fa la sensació que es continua fent contractació directa o a dit, pel que fa a 
contractes d’obres i serveis, que se sobrepassen les quantitats i sempre es contracta a 
les mateixes empreses. El seu grup municipal demana que es facin concursos públics, 
que siguin oberts, transparents i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Es pot 
entendre que hi hagi algun cas excepcional, per exemple, aquest any amb el Canet 
Rock. Creuen que no ha de ser, però, la pràctica habitual. Pel que fa a les entitats, 
continuen veient que hi ha entitats que no justifiquen correctament el que es demana, 
però el que els sorprèn és que hi ha dues entitats, com l’escola de música i 
l’Associació Cultural Castell de Santa Florentina, que reben subvencions importants, 
que tampoc no han justificat correctament les despeses, tal i com reflecteixen els 
informes emesos des d’Intervenció i, en canvi, se’ls ha atorgat, mentre que hi ha altres 
entitats que no tenen una estructura prou important com per fer front a aquestes 
justificacions i se’ls demana el mateix esforç. Demana que totes les entitats siguin 
tractades per un igual. També han vist un informe referent a un complement de 
productivitat a determinat personal funcionari pel valor de més de 70.000 euros, durant 
l’exercici 2013 i 2014, sense que s’hagi pogut constatar l’assignació d’objectius 
relacionats directament amb el lloc de treball i el seu compliment. Creu que es 
mereixen una explicació sobre aquest complement de productivitat sense justificació 
de cap mena. Finalment, explica que encara existeix una bossa d’hores per a la Policia 
Local que ha provocat set informes negatius d’Intervenció. Es dirigeix al senyor 
Romero que sempre parla de complir la legalitat i li demana que comenci a aplicar-ho 
a la seva Regidoria, que sempre incorre en aquesta il·legalitat. Estén la mà al senyor 
Gregori per intentar solucionar aquests problemes. 
 
El senyor Gregori explica que és la primera vegada que a l’Ajuntament s’elabora 
formalment aquest informe. Això sol ja treu el dubte que té el senyor Aranda sobre la 
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voluntat de l’Àrea d’Hisenda i Intervenció de buscar solucions a les possibles 
ineficiències. Explica que és més important valorar les ineficiències qualitatives que la 
quantitat. Per la seva experiència professional, qualitativament considera que 
l’Ajuntament es troba dins d’un barem normal de funcionament. Pel que fa als 
contractes, s’ha d’entendre l’enrenou que pot produir un canvi de proveïdor d’un 
determinat manteniment recurrent. Fins i tot pot originar algunes disfuncions. Per 
exemple, en les compres no habituals és difícil conèixer l’import final que facturarà un 
determinat proveïdor. Són despeses, necessitats q ue s’originen en el moment. Quant 
als serveis personals, s’ha hagut de recórrer a aquest complement de productivitat, ja 
que la normativa no deixa contractar nou personal i s’han trobat amb la disjuntiva 
d’haver de donar el servei i no poder contractar nou personal. De vegades, les normes 
no preveuen determinats aspectes molt intrínsecs en la funció de l’Administració local. 
Pel que fa a les subvencions, explica que no s’ha tingut cap tipus de diferència ni 
deferència amb cap entitat. El que sí que és veritat és que l’Ajuntament no pot eludir 
l’obligació que tenen les entitats de justificar degudament les despeses. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura i Joventut, demana la 
paraula per al·lusions, i explica que, pel que fa a la subvenció de l’escola de música, 
fins i tot podria contestar la senyora Tamayo i, si es recula més en el temps, també ho 
podria fer el senyor Figuerola, com a regidors de Cultura anteriors a ell mateix. Explica 
que en les últimes eleccions tots els partits que es presentaven duien al seu programa 
la municipalització de l’escola de música i precisament era així per arreglar aquest 
problema endèmic de la justificació dels sous. Aquesta anomalia no es podrà solventar 
fins que l’escola de música no sigui municipal. Comenta que només hi ha dues 
opcions, normalitzar la situació i no tenir cap professor, perquè el preu per pagar les 
hores no és suficient, o s’apugen les quotes dels alumnes i deixen de venir. I aquesta 
anomalia existeix d’ençà que existeix l’escola de música i no es podrà solucionar fins 
que es municipalitzi l’escola, cosa que a dia d’avui és totalment impossible. Entén que 
el grup municipal d’ERC focalitzi aquest problema, però s’ha de ser conscient de quina 
és la problemàtica d’aquesta escola. El problema hi és, ve de lluny i romandrà fins que 
es pugui solucionar amb la municipalització del servei. 
 
El senyor Aranda comenta que només ha posat sobre la taula un informe d’Intervenció. 
Explica que si la solució és municipalitzar l’escola de música potser és hora de posar-
s’hi. El que no pot ser és que una entitat es tracti diferent de les altres a l’hora de 
justificar les subvencions. 
 
El senyor Xirau explica que ara es posaran a elaborar el pressupost de l’exercici 2015 i 
si hi estan d’acord es pot plantejar. Se surt de tres anys d’un pla de sanejament i si el 
grup municipal d’ERC hi està d’acord i els recursos hi són, se’n pot parlar. 
 
La senyora Tamayo, per al·lusions, comenta que aquest assumpte de la 
municipalització de l’escola de música fa molt temps que dura, però creu que s’ha de 
ser realista i a dia d’avui, per molt que el desig sigui aconseguir-ho seria molt 
complicat, ja que s’ha de tenir en compte que des del Departament de la Generalitat ja 
fa temps que es va aturar. El problema que hi ha amb aquesta subvenció és que és 
diferent, específica, per la quantitat i pel tipus d’entitat que és. Està d’acord que 
s’hauria de buscar alguna forma, que no sap quina podria ser, perquè aquesta 
subvenció es pogués justificar de manera diferent o s’hauria de trobar un vincle, que 
tampoc sap quin és ara mateix, que demostrés que aquesta subvenció va diferent de 
les altres, si no sempre hi haurà una manca de documentació per poder justificar-la. 
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El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que seria il·legal que el capítol 1, referent a la massa salarial de tot 
l’Ajuntament, superés la de l’any anterior. El govern vol tenir la màxima seguretat 
possible per al poble i per tenir el màxim d’efectius a la Comissaria van apostar per 
incorporar aquesta bossa d’hores. Va ser una negociació col·lectiva amb els sindicats 
per poder tenir aquest romanent d’hores i poder donar més servei. 
 
El senyor Aranda explica que pel que fa aquesta bossa d’hores es limiten a remetre’s a 
certs informes d’Intervenció que estableixen que no compleix amb la legalitat del Reial 
decret que limita la massa salarial directament al treballador públic. Li recorda que la 
Policia Local, en ser un servei essencial, es poden fer increments de personal. 
 
El senyor Romero explica que es podria demanar fer un increment de personal a la 
Policia Local, però aquí ja s’entra en la visió i la forma de gestionar. No és el mateix 
tenir un efectiu que faci el mateix nombre d’hores que les que hi ha a la bossa que 
tenir tots els efectius en determinats moments. Van trobar que aquest sistema era més 
efectiu i més productiu. 
 
El senyor alcalde explica que a l’inici d’aquest mandat, tant el regidor de Cultura com 
ell mateix, com a regidor d’Ensenyament, van tenir moltes entrevistes amb la Diputació 
de Barcelona per intentar municipalitzar l’escola de música. La Diputació ho va trobar 
inviable, com ha dit la senyora Tamayo, i la tendència dels municipis es treure’s 
estructures municipals, especialment les escoles de música. Ja hi ha prou problemes 
amb les escoles bressol que, fins i tot, se n’ha tancat alguna. Per tant, municipalitzar 
una escola de música, ara mateix és impossible. És a dir, encara que sigui un tema 
que compti amb la unanimitat del Ple municipal, ara mateix no depèn d’aquest òrgan. 
 
El senyor Aranda explica que any rere any la feina que fa aquesta escola és bàsica i 
considera que en algun moment s’haurà de trobar una fórmula perquè no passi el que 
està passant ara, ja que en aquests moments hi ha altres entitats que se’ls exigeixen 
uns requisits molt concrets per accedir a les subvencions que l’escola de música no 
compleix. 
 
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013, INTEGRAT PEL COMPTE DE 
L’AJUNTAMENT I EL COMPTE DE L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU 
RÀDIO CANET 
 
Els estats i els comptes de les entitats locals han de ser rendits pel seu president 
abans del dia 15 de maig de l’exercici següent a aquell a qui facin referència els 
comptes esmentats. 
 
El compte general, una vegada format per la Intervenció, s’ha de sotmetre abans del 
dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local, que 
estarà constituïda pels membres dels distints grups polítics de la corporació. 
 
El compte general, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, ha de ser 
exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els 
interessats poden presentar reclamacions, reparaments o observacions, els quals 
seran examinats per la Comissió Especial de Comptes. 



S/iu 
 

28 
 

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 

 
El compte general i els informes de la Comissió s’han de sotmetre al Ple perquè, en el 
seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre. 
 
Atès que el compte ha estat format per la Intervenció amb el contingut i els requisits 
que disposa la normativa aplicable. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès per l’interventor municipal, Daniel Martín Enrique, 
el qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
1. OBJECTE DE L’INFORME 
 
L’objecte d’aquest informe és la formació del compte general de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i de l’Organisme Autònom Administratiu Ràdio Canet corresponent a l’exercici 
2013, en compliment del que disposa l’article 212.2 del Text Refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
2. LEGISLACIÓ APLICABLE A LA FORMACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
 

 Articles 115 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

 Articles 58 i 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 Article 127 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 Articles 208 a 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 Regles 97 a 104 de la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, aprovada 
per Ordre ministerial EHA/4041/2004, de 23 de novembre. 
 
D’acord amb la legislació esmentada, els estats i els comptes de l’entitat local els retrà el 
president de la corporació. Aquests comptes se sotmetran, juntament amb tots els seus 
justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Aquest òrgan està constituït per membres de tots els grups polítics integrants de la 
corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a 
l’Ajuntament o en nombre igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema 
de vot ponderat (article 58 de la DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya). 
 
Els comptes generals i la documentació complementària restarà a disposició dels 
membres de la Comissió, perquè els puguin examinar i consultar. Es podran fer reunions 
preparatòries si el president ho acorda o si ho demana almenys una quarta part del 
nombre legal de membres de la Comissió. 
 
La Comissió Especial, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un 
dictamen. Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al 
públic durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest període d’exposició 
pública i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i 
observacions que es considerin oportunes. En cas que formulin reclamacions, la 
Comissió Especial les examinarà i n’emetrà un nou informe. 
 
Finalment els comptes, acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la 
Comissió Especial, se sotmetran a l’aprovació del Ple de la corporació abans del dia 1 
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d’octubre. L’acord d’aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple dels membres 
presents. 
 
Un cop aprovat el compte general, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 d’octubre. 
 
3. CONTINGUT DELS COMPTES 
 
Els comptes anuals de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet estan formats pels següents estats: 
 

 Balanç de situació 
 Compte del resultat econòmic patrimonial 
 Estat de liquidació del pressupost 
 Memòria 

 
4. CONCLUSIÓ 
 
L’Ajuntament presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals positiu per 
import de 701,48 milers d’euros, així 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 Autònom Radio Canet presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals positiu per import de 1,06 milers d’euros, així com un estalvi net de 0,20 milers 
d’euros. 
 
El Romanent de Tresoreria de l’Ajuntament 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   PROVEÏDOR    DESCRIPCIÓ   IMPORT 
FACTURA 
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 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: 
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- Ajuntament: 
 
N. Operació Fase Data Referència  Aplicació  Import Text lliure 
220130012219 OPA  30/12/2013   22013004830 2013  11 92000 27000  367.913,74  CONV. SENT. NÚM. 284/13 
220130012220 OPA 30/12/2013   22013004831 2013  11 92000 22100  415,54  LLUM SERV. SOCIALS 
220130012221 OPA 30/12/2013   22013004832 2013  11 92000 22100  2.104,05  CONSUM LLUM NOV. 2013 
220130012222 OPA 30/12/2013   22013004833 2013  11 92000 22100  19.827,81 CONSUM LLUM NOV. 2013 
220130012223 OPA 30/12/2013   22013004834 2013  11 92000 22100  3.371,62 CONSUM LLUM NOV. 2013 
220130012224 OPA 30/12/2013   22013004835 2013  11 01100 91300  21.352,61 REST. AMORT. 4T.TRIM.2013 
220130012225 OPA 30/12/2013   22013004836 2013   22 16201 22798  6.130,00  RESTA REC. SEL. NOV. 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 AMOR. 4T.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. 
 
Pel que respecte al contingut dels esmentats comptes, el mateix s’ajusta al que disposen 
els articles 208 a 212 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 les regles 408 a 433 de la 
Instrucció de comptabilitat per a l’administració local aprovada per Ordre ministerial de 17 
de juliol de 1990, amb les següents observacions: 
 

 Atès el volum del saldo de l’epígraf de “Fiances i dipòsits rebuts a curt termini”, caldria 
procedir a analitzar individualitzadament les fiances i dipòsits pendents de cancel·lació, i 
si fos el cas, donar de baixa aquelles fiances i dipòsits prescrits. 

 Pel que respecte a als comptes de naturalesa extrapressupostària, caldria analitzar 
individualitzadament els apunts que conformen els saldos comptables, i procedir, si 
s’escau, a la regularització dels mateixos. 

 En data 22 de febrer de 2007, fou formalitzat amb l’ICF un contracte de préstec 
pignorant la subvenció plurianual atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat 
(2005/2996). A data de tancament de l’exercici, el saldo pendent segons registres 
comptables esdevé de 366.916,58 €, xifra que d’acord amb l’establert en l’esmentat 
contracte hauria de ser inferior. En conseqüència, caldria sol·licitar al Departament de 
Cultura, la documentació suport que permeti enregistrar comptablement els pagaments 
efectuats pel propi Departament de Cultura a favor de l’Ajuntament. 
 
Pel que respecte a l’Organisme Autònom Ràdio Canet, s’informa per aquesta intervenció: 
 

 Enregistrat sota l’epígraf de “Col·laboracions Externes”, per import de 35.551,77 €, hi 
figuren els imports compromesos i liquidats als col·laboradors de la Ràdio. Atenent a la 
naturalesa de les operacions enregistrades, aquestes podrien ésser considerades com a 
retribucions de personal. 

 
La Comissió Especial de Comptes, reunida en data 29 de juliol de 2014, va aprovar 
per unanimitat dels membres presents els acords següents: 
 

PRIMER.- Dictaminar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent a 
l’exercici 2013, integrat pels comptes anuals de l’Ajuntament i l’Organisme Autònom 
Administratiu Ràdio Canet. 
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SEGON.- Exposar al públic durant un termini de quinze dies els esmentats comptes a fi 
que els puguin examinar i, si ho consideren convenient, presentar reclamacions durant 
aquest termini de quinze dies i vuit dies més. 
 
TERCER.- Sotmetre a aprovació del Ple de l’Ajuntament l’aprovació del compte general 
en cas que en el termini esmentat en el paràgraf anterior no s’hagin presentat 
reclamacions. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 22 de setembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, 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 set abstencions dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas 
Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pels 
estats i comptes anuals d’aquest Ajuntament i de l’Organisme Autònom Administratiu 
Ràdio Canet corresponents a l’exercici de 2013. 
 
SEGON.- Aplicar durant l’exercici 2014 les recomanacions establertes per la 
Intervenció, i en virtut de l’establert en l’article 218 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals donar compte al Ple de la corporació, les objeccions efectuades per 
aquesta intervenció. 
 
TERCER.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General 
de l’Administració Local els estats i comptes anuals que integren el compte general de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que aquests comptes de l’Ajuntament estan formats pel balanç de la situació, el 
resultat econòmic i la liquidació del pressupost i la memòria. L’exercici 2013 s’ha 
tancat amb un romanent positiu de tresoreria de 701.000 euros i un resultat 
pressupostari també positiu de 1,6 milions d’euros. Es continua en la dinàmica positiva 
que es va iniciar en l’exercici 2012 que confirma les expectatives del govern i fins i tot 
les millora. Si aquest any 2014 es manté aquesta evolució positiva s’estarà en 
condicions de complir amb el pla de sanejament, objectiu bàsic d’aquesta legislatura.  
El fons de maniobra és negatiu per un import de 380.000 euros, però recorda que es 
ve d’una situació en la qual, l’any 2009, any que es pot agafar com a referència, 
aquest fons de maniobra era negatiu de 3,2 milions d’euros. El deute financer s’ha 
reduït fins a 9,7 milions, mentre que a l’exercici anterior era de 11,6. Creu que encara 
és un endeutament excessiu, però s’ha d’anar generant any rere any romanent positiu 
per situar-lo a nivells normals per la dimensió que té Canet de Mar, que pot ser al 
voltant dels 8 milions. Quant a resultats, aquest exercici han estat capaços 
d’aconseguir un resultat positiu de 1,7 milions i un flux de fons de 3,2 milions. Una 
dada significativa és que l’any 2009, l’Ajuntament tenia una despesa de personal de 
5,8 milions i aquest any ha estat de 5,3. És a dir, s’ha reduït en 500.000 euros, un 
8,6% menys. I en despeses de serveis externs s’ha passat de 4,9 milions a 4, un 
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18,3% de reducció. És cert que els ingressos provinents de l’Impost sobre Béns 
Immobles han ajudat a sortir de la situació, que es podria qualificar gairebé de fallida 
tècnica en què es trobava l’Ajuntament a finals de 2011. L’esforç dels ciutadans en 
aquest concepte s’ha de donar per acabat. Per a propers exercicis, tal com s’ha fet al 
2014, la intenció és rebaixar el coeficient d’aplicació municipal perquè el rebut d’aquest 
impost no augmenti. Ha cregut oportú apuntar aquestes opinions, tot i tenint en compte 
que el que es proposa en aquest Ple no és la gestió en si mateixa, sinó el contingut del 
compte, quant al fet que aquest s’ajusti a les normes establertes i reflecteixi la realitat 
econòmica i financera de la gestió municipal.  
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que per 
coherència s’abstindran en aquest assumpte, ja que en l’aprovació d’aquests 
pressupostos també es van abstenir. Però després de veure la documentació 
corresponent en la reunió de la Comissió Especial de Comptes i després de les 
explicacions del senyor Gregori, veuen que es va en la línia que s’havien proposat. Sí 
que és veritat que quan es parla de romanent de Tresoreria positiu hi ha algunes 
factures que no s’acaben imputant al pressupost que toca, sinó que s’acaben imputant 
al pressupost de l’any següent i, per tant, aquesta praxis encara no s’ha corregit. El 
senyor Gregori ha fet esment que el cost de personal ha baixat i pregunta si aquesta 
rebaixa ha anat a càrrec de la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors, i si és així 
considera que si ha estat aquesta la raó és una llàstima. Ara bé, si s’ha donat perquè 
s’ha fet més eficient aquest cost, per exemple, amortitzant places que no calien, hi 
podrien estar d’acord. 
 
El senyor Gregori explica que la disminució en la partida de personal ha estat causat 
per baixes que no s’han cobert. El conveni marca un sou per a cada lloc de treball i 
això s’ha acomplert. 
 
4.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDIT PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 22/2014 
 
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 25/2014, 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 18 de setembre de 2014, el qual es 
transcriu a continuació: 
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“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 25/2014, 
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:  
 
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. 
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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.  

 
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 25/2014 que es descriu a continuació, es 
conforme a la legislació aplicable: 
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Altes:

Partida Descripció Import

11 92000 62500 MOBILIARI 1.650,00 €              
11 92000 62303 GESTOR DE CUES 6.100,00 €              
10 91200 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 1.800,00 €              
33 49100 22299 SUBSCRIPCIÓ DIARI AVUI 3.700,00 €              

Total Altes 13.250,00 €            

Baixes:

Partida Descripció Import

11 01100 31000 INTERESSOS PRESTECS 13.250,00 €            

Total Baixes 13.250,00 €            ” 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 22 de setembre 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 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 quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 25/2014, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 
 

Altes:

Partida Descripció Import

11 92000 62500 MOBILIARI 1.650,00 €              
11 92000 62303 GESTOR DE CUES 6.100,00 €              
10 91200 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 1.800,00 €              
33 49100 22299 SUBSCRIPCIÓ DIARI AVUI 3.700,00 €              

Total Altes 13.250,00 €            

Baixes:

Partida Descripció Import

11 01100 31000 INTERESSOS PRESTECS 13.250,00 €            

Total Baixes 13.250,00 €             
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SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 25/2014 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 € 45.454,38 € 2.787.562,38 €
4 Transferències corrents 3.267.507,00 € 211.764,06 € 3.479.271,06 €
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 € 1.115.324,39 € 1.115.324,39 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.536.251,00 € 1.372.542,83 € 0,00 € 0,00 € 13.908.793,83 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.961.140,00 € 55.085,55 € 5.016.225,55 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.444.603,14 € 461.421,24 € 5.500,00 € 4.911.524,38 €
3 Despeses f inanceres 386.084,00 € -519,71 € 13.250,00 € 372.314,29 €
4 Transferències corrents 336.126,86 € 99.041,84 € 435.168,70 €
6 Inversions Reals 760.633,00 € 736.141,25 € 7.750,00 € 1.504.524,25 €
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 € 1.372.542,83 € 13.250,00 € 13.250,00 € 13.908.793,83 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 25/2014

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que el govern municipal creu oportú proposar al Ple l’aprovació d’aquesta modificació 
del pressupost, en la qual s’augmenta la partida d’inversió en l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà en 7.750 euros per mobiliari i pel que s’anomena un programa de gestor de 
cues. Amb això es donarà per acabada la inversió d’aquesta oficina que donarà servei 
al ciutadà. Per altra banda, es proposa l’increment de la partida d’atencions 
protocol·làries d’Alcaldia en 1.800 euros, serveis que reverteixen, en definitiva, al 
ciutadà. Per últim, dins l’Àrea de Comunicació es creu oportú la signatura d’un conveni 
amb el Punt Avui per als serveis de publicitat tant escrita com per al mitjà televisiu i 
que també inclou la publicació dels edictes municipals. Aquest increment es 
compensarà amb la reducció d’interessos dels préstecs vigents, ja que l’Ajuntament ha 
presentat al Departament d’Economia el pla financer per poder gaudir d’una rebaixa 
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del tipus d’interès, tal com va aprovar el Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 12 del 
juny passat. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, demana al 
senyor Gregori que aclareixi el concepte d’atencions protocol·làries, ja que ha 
comentat que al final repercuteix en el ciutadà i potser aquest ciutadà no ho acaba 
d’entendre. També demana que doni més informació sobre l’acord al qual han arribat 
amb el Punt Avui, ja que sembla ser que aquest conveni també fa referència a la 
pàgina web i a la televisió i no només al diari pròpiament dit. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, demana per quant de 
temps se subscriu aquest conveni amb el diari el Punt Avui. 
 
El senyor alcalde explica que per aquest exercici 2014 hi havia un pressupost de 
10.000 euros per atencions protocol·làries i s’ha fet curt. La senyora Tamayo ha 
demanat que s’expliqui com repercuteixen aquests diners a la ciutadania i per aclarir-
ho posarà un exemple. Quan hi ha una defunció d’algun familiar d’un treballador o 
extreballador o d’algun ciutadà que ha estat vinculat a l’Ajuntament, el consistori fa 
algun ram de flors i els diners per pagar aquests rams surten d’aquesta partida. Són 
despeses generades d’actes com, per exemple, l’atorgament de medalles d’acord amb 
el Reglament d’honors i distincions o actes derivats de la Festa Major. Pel que fa a la 
subscripció al Punt Avui, explica que és anual, però com que l’Ajuntament estava molt 
interessat que es publicités la Fira Modernista, van decidir subscriure un conveni per 
aquests mesos que queden de l’any 2014. Actualment, l’Ajuntament es gastava en 
publicitat i subscripcions 4.445 euros anuals i al pressupost al Punt Avui s’hi destinaran 
uns 9.000 euros, però s’ha de tenir en compte que els edictes que l’Ajuntament fa al 
cap de l’any ja pugen 4.000 euros que sumats als 4.000 i escaig que ja hi ha 
pressupostats per a publicitat i subscripcions, s’arriba a aquests 9.000 euros que s’hi 
destinaran l’any que ve. Amb aquest contracte, l’Ajuntament farà tots els edictes sense 
càrrec, tindrà 10 subscripcions del diari, gairebé 90.000 publicacions a la pàgina web, 
89 espots de televisió, 24 minuts exclusius de notícies referides a Canet de Mar per a 
la televisió i 96 minuts de manera compartida. Considera que és un contracte prou 
interessant. 
 
5.- APROVACIÓ PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES 
 
Atès que l’Administració local té el deure de treballar per a la millora de la nostra 
societat, amb el foment de la cohesió i la inclusió social a través del disseny i la 
implementació de polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, en especial 
dels col·lectius més vulnerables com ara els joves, en condicions d’igualtat als 
recursos i els serveis que tenen al seu abast per teixir de forma autònoma una 
trajectòria vital amb més garanties d’èxit. 
 
Atès que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i serveis juvenils des 
d’on es desenvolupen projectes i activitats encaminades a incrementar les oportunitats 
que els joves tenen al seu abast en àmbits molt diversos.  
 
Atès que un dels aspectes que incideix de forma important en les possibilitats dels i les 
joves per fer efectiva la construcció i l’assoliment del seu projecte vital, és, sens dubte, 
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poder configurar el propi itinerari formatiu i professional d’acord amb les seves 
necessitats i capacitats i, també, amb relació a les necessitats professionals de 
l’entorn. 
 
Atès que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa dels joves a la 
societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè puguin tenir alguna 
experiència en el marc dels programes i els recursos de mobilitat internacional, sigui 
de voluntariat, formació, treball, etc. contribueix a millorar les oportunitats del jovent 
per configurar aquest itinerari formatiu i professional. 
 
Atès que la cooperació i el treball en xarxa entre, i dins dels ajuntaments, permet 
abordar amb majors garanties d’èxit les problemàtiques i les necessitats dels i les 
joves, alhora que suposa un estalvi de recursos per a les institucions. 
 
Atès que des del Consell Comarcal del Maresme es porta a terme una tasca 
d’agregació de la demanda de determinats subministraments i serveis, en diferents 
àmbits de treball, dels municipis del territori del Maresme amb un interès comú 
d’estalvi econòmic i procedimental. 
 
Atès que un dels serveis de comú utilització és el de la gestió i la dinamització 
d’equipaments i serveis per a joves, amb les especialitats que es considerin oportunes, 
com per exemple la mobilitat internacional dels joves. 
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de 
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells 
de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 
articles 66 i 67 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, són de competència local. 
 
Atès que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que 
la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o 
conveni. 
 
Atès que l’article 14.2 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre de polítiques de joventut 
estableix que els ens locals supramunicipals, en virtut de les funcions d’assistència i 
cooperació als municipis, poden exercir les competències complementàries en matèria 
de joventut que els municipis els hagin delegat o de les quals els hagin encarregat la 
gestió, en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis. 
 
Atès que l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, preveu la delegació de competències 
en els organismes i les entitats públiques vinculats o que en depenen i la delegació pot 
ser general o per a un procediment administratiu concret. 
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Vist l’informe del tècnic municipal de Joventut, Miquel Sabaté Riera, que es transcriu a 
continuació: 
 

Miquel Sabaté i Riera, tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació a l’aprovació del conveni de delegació de competències en la 
contractació agregada del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per 
part de l’Ajuntament al Consell Comarcal del Maresme. 
 
INFORME 
 
Assumpte 
Aprovació del conveni de delegació de competències en la contractació agregada del 
servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per part de l’Ajuntament al 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
Fets 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha participat des del juny de 2013 en el projecte 
de Mobilitat Internacional Joves del Maresme juntament amb els ajuntament de d’Alella, 
Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Malgrat de Mar, 
Mataró, Òrrius, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, 
Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 
 
Atès que per la seva participació l’Ajuntament de Canet de Mar va formalitzar la 
delegació de la competència de la gestió de la contractació agregada del servei 
d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per part de l’Ajuntament al Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Atès que de cara el 2015 es considera oportú donar continuïtat al treball desenvolupat en 
el marc de l’esmentat projecte.  
 
Atès que l’esmentat conveni contempla en el seu articulat la pròrroga del mateix per un 
any.  
 
Informe 
Queda justificada l’aprovació de la pròrroga del conveni que té per objecte la 
formalització de la delegació de la competència de la gestió de la contractació agregada 
del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per part de l’Ajuntament al 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
Aquest és el meu informe que dono, signo i derivo a criteri superior, a Canet de Mar a 16 
de setembre de 2014. 

 
Vist el sisè acord del conveni signat en data 12 de desembre de 2013 que estableix 
que la durada prevista del contracte de prestació del servei és de 11 mesos, des del 
mes de febrer de 2014 fins al 31 de desembre de 2014 i que es podrà prorrogar de 
forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, 
pugui excedir de les 22 mensualitats (termini màxim, inclosa la pròrroga, fins a 30 de 
novembre de 2015). 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 22 de setembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Joventut, 
s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de delegació de competències amb el 
Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada del Servei d’Assessorament 
en Mobilitat Internacional per a Joves. 
 
SEGON.- Condicionar l’efectivitat d’aquesta pròrroga a l’existència de consignació 
suficient en el pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2015. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció i  
la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura i Joventut, explica que es 
tracta de la pròrroga de l’adhesió que ja es va fer l’any passat en aquest conveni amb 
el Consell Comarcal del Maresme. Recorda que l’objectiu d’aquest projecte és facilitar 
la informació, l’orientació i l’acompanyament dels joves dels municipis que s’han 
adherit a aquest servei sobre temes de mobilitat internacional, bàsicament pel que fa a 
l’educació, el treball i el voluntariat. Aquest projecte es materialitza en tres punts: 
l’assessorament i la formació dels monitors del municipi, la realització de tallers de 
cara als joves i també la dotació d’un servei permanent d’assessoria presencial en tres 
seus, Malgrat de Mar, Mataró i Vilassar de Mar. Malgrat que aquest any la resposta ha 
estat mínima, perquè només hi ha hagut tres assessoraments, justifica el fet que es 
vulgui prorrogar pel potencial que té aquest projecte. Considera que un any no és prou 
temps per valorar la incidència del programa. Creu que el cost del programa tampoc 
no és desmesurat, ja que costa uns 600 euros l’any. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
potser si només s‘ha assessorat a tres joves durant un any és que alguna cosa està 
fallant. Potser cal fer més comunicació d’aquest programa en els canals en què es 
mouen els joves. El cost del programa és alt o no ho és en funció dels usuaris que 
tingui i considera que 600 euros per tres joves assessorats sí que és car. Tot i així està 
d’acord a prorrogar-lo un any més per veure com funciona. 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
també considera que a Canet de Mar s’hi ha de fer alguna cosa més perquè funcioni, 
ja que en d’altres poblacions que també s’aplica sí que té una bona acollida i bons 
resultats. Demana que se’n faci publicitat i que arribi als joves a qui els pugui 
interessar. Comenta que és un projecte a llarg termini i no només per aquests 
moments de crisi, sinó que és un programa que sempre tindrà la seva funcionalitat. 
 
6.- ATORGAMENT DE MEDALLES D’HONOR AL MÈRIT EN CATEGORIA DE 
PLATA I DE BRONZE 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 1183/2014, de 21 d’agost, es va resoldre el 
següent: 
 



S/iu 
 

41 
 

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 

PRIMER.- Incoar expedient administratiu d’atorgament de medalles d’honor al mèrit en 
categoria de plata i de bronze d’acord amb el que estableix l’annex II del Reglament 
d’honor i distincions de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Instar el Ple municipal que, en la propera sessió que celebri, designi un 
membre de la corporació que actuarà com a instructor de l’expedient, un funcionari que 
durà a terme les tasques de secretari i una comissió de seguiment, presidida pel senyor 
alcalde, en la qual hi haurà d’haver representats tots els grups polítics que integren el Ple 
municipal. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució al web municipal per a coneixement general. 

 
Atès que el Ple municipal de data 4 de setembre va acordar el següent: 
 

PRIMER.- Iniciar els tràmits per a la concessió de medalles d’honor al mèrit en categoria 
de plata i de bronze d’acord amb allò que estableix el Reglament municipal d’honors i 
distincions de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Designar el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, com a instructor de l’expedient d’atorgament d’honors i distincions i 
nomenar la secretària accidental de l’Ajuntament, com a secretària. 
 
TERCER.- Crear una comissió de seguiment de l’expedient fins arribar a la proposta de 
resolució. Aquesta comissió serà presidida pel senyor alcalde i estarà integrada per un 
representant de tots els grups municipals que integren el Ple municipal que hauran de 
comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Convocar aquesta comissió de seguiment per al dia 9 de setembre a les 19.00 
hores a la Sala Annexa a l’Alcaldia per a la sessió de constitució i de proposta de 
concessió de les medalles d’honor al mèrit en categoria de plata i de bronze per aquest 
exercici 2014. 

 
Atès que la Comissió de Seguiment de l’expedient d’atorgament de medalles d’honor 
al mèrit en categoria de plata i de bronze, després de reunir-se el dia 9 de setembre 
d’enguany va decidir atorgar les medalles d’honor al mèrit en categoria de plata i de 
bronze a les persones següents: 
 
Medalla de plata: 
 
Agent Joan Corredera Vera 
 
Medalla de bronze: 
 
Caporal José Viera Méndez 
Caporal Benet Pera Sánchez 
Caporal Ferran Terrones Soler  
Agent Felipe Luís Ejarque del Castillo 
Agent Claudio Silva Díaz 
Agent Carles Montpeó Martín 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 22 de setembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
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De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana i 
Esports, s’acorda per 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 quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez: 
 
PRIMER.- Atorgar les medalles d’honor al mèrit en categoria de plata i de bronze 
corresponents als membres de la Policia Local que consten al cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Comunicar a les persones distingides el dia i l’hora en què es durà a terme 
l’acte d’atorgament d’aquestes medalles. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que la Comissió de Seguiment d’atorgament de medalles de plata i de bronze 
ha considerat oportú atorgar aquestes medalles a les persones que consten a la 
proposta. Es concedirà una medalla de plata al senyor Corredera pels seus més de 35 
anys de servei a l’Ajuntament, una medalla de bronze, que vol dir més de 25 anys de 
servei a l’Ajuntament al caporal José Viera Méndez, al caporal Benet Pera Sánchez, al 
caporal Ferran Terrones Soler, que descansi en pau, a l’agent Felipe Luís Ejarque del 
Castillo, a l’agent Claudio Silva Díaz i a l’agent Carles Montpeó Martín. 
 
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
el seu grup, igual que el grup d’ERC, troben a faltar un nom en aquest llistat, el del 
senyor Josep Xifré. Considera que és una llàstima i demana que es tingui en compte 
aquest descuit en properes ocasions. Tot i així, no hi votaran en contra perquè 
consideren que aquestes persones són mereixedores d’aquests honors i distincions. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, pregunta si 
s’havia tingut en compte l’acord a què va arribar la Comissió de Seguiment de buscar 
si hi havia més persones mereixedores d’aquestes medalles, cosa que no saben què 
pensar perquè el senyor Xifré no consta a la proposta. Estan d’acord que es 
concedeixin aquestes medalles, però potser s’hauria hagut de fer ben fet, estudiar 
millor a qui els corresponia aquesta medalla i donar-la conjuntament a tothom. Explica 
que, d’entrada, el seu grup votaria que no en aquest punt, pel fet que consideren que 
no s’ha treballat correctament. 
 
El senyor Romero explica que el senyor Xifré no s’hi ha inclòs no perquè considerin 
que no s’ho mereixi, sinó perquè en algun lloc s’ha de posar la línia i, a més a més, 
tampoc no es tenen totes les dades de tots els agents que hi ha hagut a Canet de Mar, 
la qual cosa fa impossible que es pugui saber quants anys de servei han tingut altres 
agents del municipi. Així, doncs, es va decidir que s’atorgaria una medalla als agents 
que estiguin jubilats o que hagin prestat servei durant l’últim any. Aquest va ser el 
criteri escollit. 
 
La senyora Tenas explica que en aquesta llista hi ha persones que fa molts anys que 
no presten servei i que, a més a més, eren coetanis del senyor Xifré. 
 
El senyor Romero comenta que la senyora Tenas té raó, però el criteri era que 
estiguessin jubilats, però en vida. 



S/iu 
 

43 
 

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 

 
El senyor alcalde pren nota del suggeriment del grup municipal d’ERC per a properes 
ocasions. De tota manera, aclareix que no creu que ara s’hagi fet malament, 
simplement s’ha pres un criteri concret per determinar l’atorgament d’aquestes 
medalles. 
 
ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
El senyor alcalde explica que hi ha tres punts que s’haurien d’incloure en aquesta 
sessió per via d’urgència. Explica que el primer és una donació de compte i els altres 
dos són assumptes que han de ser sotmesos al Ple municipal. Explica que primer s’ha 
de votar la urgència d’aquests assumptes. 
 
El senyor alcalde explica que el primer assumpte es va tractar a la Comissió Especial 
de Seguiment de la Policia Local i aquesta comissió, per unanimitat de tots els 
membres que la integren, va acordar tirar endavant la incoació dels expedients de 
responsabilitat patrimonial, un a un agent de la Policia en actiu i un altre a una altra 
persona que en aquests moments no hi és. Aquesta Comissió també va considerar 
que per la importància de l’assumpte valia més que la delegació de la competència 
recaigués en el Ple i encara més si es té en compte que l’any que ve és any 
d’eleccions i que hi pot haver un canvi de govern, d’aquesta manera es podrà abordar 
l’assumpte amb el màxim de garanties possibles i així ningú podrà dir que s’ha fet de 
forma arbitrària. Un cop feta l’explicació, el senyor alcalde passa a la votació de la 
urgència d’aquest punt, la qual s’aprova per unanimitat dels disset membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L‘ALCALDIA 1303/2014, DE 24 DE 
SETEMBRE SOBRE LA DELEGACIÓ AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA 
COMPETÈNCIA D’INCOACIÓ I RESOLUCIÓ D’UN EXPEDIENT DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
Vist el Decret número 1303/2014, de 24 de setembre de l’Alcaldia, el qual es transcriu 
a continuació: 
 
Decret núm. 1303/2014, de 24 de setembre, de l’Alcaldia 
 
Atès que el Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, en data 7 d’octubre 
de 2013 va emetre la sentència núm. 284/2013, mitjançant la qual condemnava a 
l’Ajuntament de Canet de Mar a abonar al recurrent la quantitat de 323.088,58 €, més 
els interessos legals per “la evidente situación laboral degradante y angustiosa a que 
jefe y subjefe sometieron de forma gratuita y deleznable, por abuso de jerarquía 
laboral, al actor, durante años, y la publicidad con que, con manifiesta estulticia, 
perpetraron sus actos, pues de ellos difícilmente pudo haber más testigos”. 
 
Atès que segons disposa l’art. 145.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), l’Administració corresponent quan hagués indemnitzat 
als lesionats exigirà d’ofici de les seves autoritats i demés personal al seu servei la 
responsabilitat en que hagués incorregut per dolo, culpa o negligència greu, prèvia 
instrucció del procediment que reglamentàriament s’estableixi. 
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Atès que el procediment per a la tramitació de l’esmentat expedient ve regulat a l’art. 
21 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el reglament del 
procediment de l’Administració sobre responsabilitat patrimonial (RRP). 
 
Atès que de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 53.1.k) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMRLC), és competència d’aquesta Alcaldia la incoació i resolució 
de l’expedient d’exigència de responsabilitat patrimonial esmentat. 
 
Atès que aquesta Alcaldia estima oportú, donada la rellevància d’aquest expedient, 
delegar en el Ple de la Corporació la seva incoació i resolució.  
 
Vist allò que es disposa a l’art 53.3 TRLMRLC, arts. 43 i ss del Reial decret 2658/1986, 
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals (ROF), així com l’art. 13 LRJPAC, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Delegar en el Ple de la Corporació, la competència per incoar i resoldre 
l’expedient de responsabilitat patrimonial a exigir als senyors Pere Noya Aguilar i 
Jesús Martínez Sarrión, per a la condemna a l’Ajuntament de Canet de Mar del 
pagament de 323.088,58 €, més els interessos legals, com a conseqüència de la 
sentència núm. 284/2013, de 7 d’octubre, del jutjat contenciós administratiu núm. 15 
de Barcelona. 
 
SEGON.-De conformitat amb l'article 44.2 del ROF, aquesta delegació tindrà efecte 
des del dia següent a la data d'aquest Decret, i l’eficàcia d’aquesta delegació 
finalitzarà quan es resolgui l’expedient per al qual s’ha atorgat (art. 43.5.a) ROF). 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del 
ROF. 
 
QUART.- 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. 
 
Per tot això, el Ple municipal es dóna per assabentat: 
 
ÚNIC.- Es dóna compte al Ple municipal del Decret de l’Alcaldia 1303/2014, de 24 de 
setembre, amb relació a la delegació al Ple municipal de la competència per a la 
incoació i resolució d’un expedient de responsabilitat patrimonial. 
 
El senyor alcalde explica que aquest segon punt d’urgència està relacionat amb el que 
s’acaba de donar compte. A continuació passa a la votació de la urgència d’aquest 
assumpte, la qual s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset 
que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
8.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A PERSONAL 
AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, en data 7 d’octubre 
de 2013 va emetre la sentència núm. 284/2013, mitjançant la qual condemnava a 
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l’Ajuntament de Canet de Mar a abonar al recurrent la quantitat de 323.088,58 €, més 
els interessos legals per “la evidente situación laboral degradante y angustiosa a que 
jefe y subjefe sometieron de forma gratuita y deleznable, por abuso de jerarquía 
laboral, al actor, durante años, y la publicidad con que, con manifiesta estulticia, 
perpetraron sus actos, pues de ellos difícilmente pudo haber más testigos”. 
 
Atès que segons disposa l’art. 145.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), l’Administració corresponent quan hagués indemnitzat 
als lesionats exigirà d’ofici de les seves autoritats i demés personal al seu servei la 
responsabilitat en que hagués incorregut per dolo, culpa o negligència greu, prèvia 
instrucció del procediment que reglamentàriament s’estableixi. 
 
Atès que el procediment per a la tramitació de l’esmentat expedient ve regulat a l’art. 
21 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el reglament del 
procediment de l’Administració sobre responsabilitat patrimonial (RRP), el qual disposa 
que per a l’exigència de responsabilitat patrimonial a les autoritats i personal al servei 
de les administracions públiques, l’òrgan competent acordarà la iniciació del 
procediment, notificant l’esmentat acord als interessats, amb indicació dels motius 
d’aquest tot concedint-los un termini de 15 dies per tal que aportin els documents, 
informacions i proves que estimin convenients.   
 
Atès que l’òrgan competent per a la incoació d’un expedient de responsabilitat 
patrimonial és l’alcalde, però en virtut del Decret núm. 1303/2014, de 24 de setembre, 
aquest ha delegat la competència per a la incoació i resolució del present expedient de 
responsabilitat patrimonial exigible a personal al servei de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Vist el que disposen l’article 145 LRJPAC i 21 RRP, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset membres 
que integren el nombre de dret del Ple municipal:   
 
PRIMER.- Incoar expedient per a la determinació de la possible responsabilitat 
patrimonial dels senyors Pere Noya Aguilar i Jesús Martínez Sarrión, en la condemna 
efectuada a l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant sentència núm. 284/2013, del 
jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, pel que aquesta Corporació ha 
d’abonar al demandant la quantitat de 323.088,58 €, més els interessos legals 
corresponents. 
 
SEGON.- Nomenar instructor de l’expedient al Sra. Laureà Gregori Fraxedas Tinent 
d’Alcalde d’Hisenda i Règim Intern i secretària la Sra. Cristina Cabruja i Sagré, cap del 
Servei de Secretaria, cosa que es fa pública als deguts efectes d’abstenció i recusació, 
d’acord amb el que estableixen els articles 28 i 29 LRJPAC. 
 
TERCER.- Concedir als interessats, de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 
21.1 RRP, un termini de  15 dies per tal que aportin tots els documents, informacions i 
proves que estimin convenients. 
 
QUART.- Requerir a l’inspector en cap de la Policia Local per tal que, de conformitat 
amb allò que disposa l’art. 21.2 RRP, emeti el corresponent informe.    
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El senyor alcalde pren la paraula per intentar explicar el millor possible aquest 
assumpte i demana a la senyora secretària que si jurídicament diu alguna inexactitud 
el corregeixi, no fos cas que després es trobessin amb alguna imputació per haver dit 
alguna cosa que no havia de dir. El senyor alcalde explica que l’any 2013 van rebre 
una sentència que condemnava l’Ajuntament a pagar una indemnització per un cas 
d’assetjament laboral a un exfuncionari de la Policia Local de Canet de Mar. Era una 
sentència ferma. Es van reunir els diferents representants dels grups municipals i 
membres de la Policia Local per decidir si calia recórrer aquesta sentència i després 
de consultar els serveis jurídics municipals i d’altres d’externs, es va acordar no fer-ho, 
per unanimitat de tots els grups, excepte UMdC, ja que era de l’opinió que calia 
presentar recurs. El senyor alcalde explica que un cop donat aquest pas, la Llei obliga 
l’Ajuntament a presentar una demanda de repetició a aquelles persones que apunta la 
sentència. Un dels assumptes més complicats que s’han trobat amb aquest expedient 
és el nomenament d’instructor i, finalment, han decidit nomenar el tinent d’alcalde de 
Règim Intern. Aquesta demanda s’ha de fer abans del 7 d’octubre d’enguany. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquest tema ja ve de lluny i ara es troben en un punt en què s’ha d’iniciar aquest 
expedient de repetició, ja que hi ha una sentència que apunta clarament a dues 
persones i segons la Llei, aquest és el pas que s’ha de fer. Però també és veritat que 
si es busca jurisprudència, antecedents, pràcticament no es troben administracions 
que hagin fet una demanda de repetició a les persones apuntades per la sentència 
com les causants. En l’última Comissió de Seguiment, el seu grup municipal va 
demanar un informe per escrit que aportés jurisprudència, els costos que tindria i quins 
punts favorables i desfavorables té tot aquest procés. També demana que si hi ha 
certs elements que faci que aquest procés canviï, que els ho facin saber en aquest 
informe. La senyora Tamayo també destaca la dificultat de nomenar un instructor per 
aquest expedient. S’havia dit de nomenar-ne un d’extern, però també era molt difícil. 
Comenta que aquesta sentència tampoc aporta graus de responsabilitat i demana que 
aquest informe aclareixi quins graus de responsabilitat tindran aquestes dues 
persones. Creu que tenen una feina molt complicada a partir d’ara i que hauran d’estar 
molt ben assessorats. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, explica que 
aquest assumpte és la segona part d’un procés que comença al mes d’octubre de l’any 
passat quan es condemna dos funcionaris de l’Ajuntament per uns procediments 
inadequats. En el seu moment, com a grup municipal, el primer que van sol·licitar va 
ser recórrer aquesta sentència amb l’empara que ja n’hi havia hagut algunes derivades 
dels processos de la Policia que en primera instància havien estat desfavorables per 
l’Ajuntament però un cop recorregudes, van ser favorables a la corporació. En aquell 
moment, creien que si s’hagués fet, potser ara no es trobarien en aquesta situació. 
Aquesta sentència és prou dura, ja que obliga a pagar una indemnització de 323.000 
euros més taxes a l’Ajuntament i ara la Llei obliga el consistori a exigir aquesta 
responsabilitat a dos funcionaris de la corporació. Considera que aquest procés serà 
molt dur i molt costós. Quan el seu grup va demanar de recórrer la sentència, se’ls va 
qüestionar el cost econòmic del recurs, però ara es troben que també hauran de 
calcular quin serà el cost econòmic d’aquest procés. El vot del seu grup municipal serà 
favorable perquè la Llei els obliga, però de tota manera volen fer constar la reflexió que 
si en el seu moment s’hagués intentat trobar un altre tipus de consens, potser hagués 
estat millor per a l’Ajuntament. 
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La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que és un 
assumpte que ve de lluny, del qual encara no s’ha arribat al final. Ara a l’Ajuntament li 
toca repetir aquest expedient cap a les persones que la sentència assenyala com a 
responsables, ja que la Llei els obliga. No s’ha de pensar que es troben en aquest 
moment perquè no van voler recórrer la sentència, ja que els assessors que van tenir 
en el seu moment els van dir que no serviria de gaire recórrer i, per tant, haurien 
acabat al mateix lloc, però més tard. També s’ha arribat en aquest punt perquè en el 
seu moment es va portar una mala gestió a nivell de defensa de l’Ajuntament. I 
aquesta mala gestió va ser en mans del govern antic, en el qual també hi havia el grup 
municipal que volia recórrer. La senyora Tenas demana que, a banda de fer el que la 
Llei obliga, es porti a terme la investigació per establir clarament responsabilitats, no 
només als funcionaris, sinó també als polítics que segurament també n’hi ha. Si amb 
aquesta investigació el resultat no fos el mateix que el que emana de la sentència, 
també demana que l’Ajuntament es defensés com cal. 
 
El senyor Lamana, per al·lusions, pregunta a la senyora Tenas que si el que ha volgut 
dir és que el seu grup va demanar recórrer la sentència perquè en aquell moment era 
el grup municipal d’UMdC que portava la Regidoria. 
 
La senyora Tenas aclareix que no ha dit pas això, que potser és la manera com ho ha 
entès el senyor Lamana. El que ha dit és que el grup que deia que s’havia de recórrer 
la sentència era el mateix grup que estava a govern quan aquest tema es va portar 
malament. 
 
El senyor Lamana explica que el seu grup no ha estat mai en contra que s’investigui 
què va passar realment i qui és el responsable del que ha passat, abans que 
l’Ajuntament hagi de pagar un euro. Això no té res a veure amb el fet que davant d’una 
sentència desfavorable per l’Ajuntament considerin que val la pena esgotar tots els 
recursos que ofereix la Llei abans que l’Ajuntament hagi de pagar una indemnització 
milionària. Volia aclarir-ho perquè ningú pensés que el que volia el seu grup era no 
buscar els responsables de l’assumpte, pel fet que portaven la Regidoria en aquell 
moment. 
 
El senyor alcalde explica que, tal com ha dit la senyora Tamayo, hi ha molt poca 
jurisprudència sobre aquest assumpte perquè els càrrecs són molt greus. També 
explica que el servei jurídic que porti el cas, juntament amb els serveis jurídics de 
l’Ajuntament, farà un informe dels costos i de com veuen l’assumpte, però el que no 
farà serà un informe de les possibilitats que hi ha, ja que això no ho faria cap gabinet 
jurídic. Comenta que en diferents Comissions de Seguiment de la Policia Local es va 
plantejar el fet de crear una comissió d’investigació paral·lela amb relació a aquest 
expedient de responsabilitat patrimonial, per intentar esbrinar les responsabilitats de 
tot aquest assumpte. Considera que això sí que és una voluntat de tots els grups. Els 
ajuntaments, però, no tenen competència per fer comissions d’investigació, només les 
poden crear el Congrés dels Diputats i el Parlament, però no els ajuntaments. El que 
es farà és utilitzar la Comissió de Seguiment perquè l’instructor de l’expedient de 
responsabilitat patrimonial pugui citar a declarar aquelles persones directament 
implicades en l’assumpte, sempre de manera consensuada amb els membres de la 
Comissió. Vol acabar la seva intervenció explicant que aquest assumpte no ve de l’any 
2013, sinó que ja ve de l’any 2003 i no vol entrar en el terreny de les hipòtesis dient 
què hauria passat si s’hagués recorregut la sentència. En aquells moments es va 
valorar no fer-ho amb l’opinió de tots, tret del grup municipal d’UMdC. Demana que a 
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partir d’ara hi hagi la màxima unitat possible en aquest assumpte, ja que és un tema 
que ve del 2003 i que probablement durarà encara molts anys més, passaran molts 
governs de colors diferents i al final tots tindran la seva part de responsabilitat. El 
senyor alcalde transmet una pregunta del senyor Gregori a la secretària accidental que 
és si pot votar tot i ser l’instructor del cas, a la qual cosa la secretària accidental 
contesta que no és un assumpte personal del senyor Gregori i, per tant, pot votar. 
 
El senyor alcalde passa a l’últim punt d’urgència. Explica que fa uns mesos que s’està 
fent una feina de fiscalització de la concessió del pàrquing de la riera Gavarra, en 
mans d’Invermercury, SL. Fa pocs mesos se’ls va tramitar un informe amb totes les 
deficiències amb relació a les condicions i el mal estat de la instal·lació, que provoca 
molts problemes als usuaris i els propietaris de les places. Invermercury, SL ha fet 
unes al·legacions a aquest informe i el que es proposa al Ple és la desestimació 
d’aquestes al·legacions. Dit això, el senyor alcalde passa a la votació de la urgència 
d’aquest assumpte, la qual s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
9.- DESESTIMACIÓ ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT PER 
INVERMERCURY, SL I ATORGAMENT DE TRÀMIT D’AUDIÈNCIA A LA 
CONCESSIONÀRIA 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de març de 2005, va acordar 
adjudicar definitivament el contracte per a la concessió de l’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, de Canet 
de Mar, a l’empresa Invermercury, SL, amb un cost total d’inversió de 5.264.918,04 €, 
IVA inclòs, procedint-se a la formalització del contracte en data 28 d’abril de 2005. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de juliol de 2014, va acordar 
iniciar expedient per a la resolució del contracte de concessió d’obra pública formalitzat 
en data 28 d’abril de 2005 amb Invermercury, SL per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, tot sol·licitant a la secretària i 
l’interventor de la Corporació, que emetessin informe, la primera en relació a la 
possible exigència de responsabilitat contractual, si és el cas, a l’empresa contractista i 
al procediment a seguir per a la resolució del contracte, i el segon en relació a la 
liquidació del contracte i a les quantitats que, en el seu cas, li siguin imputables. 
 
Atès que en el mateix acord es va atorgar a la concessionària un termini de 15 dies 
hàbils per tal que procedís a esmenar totes les deficiències detectades en els informes 
transcrits en el cos del present acord, advertint-la que si no ho fa, l’expedient de 
resolució contractual seguirà el seu curs 
 
Atès que en data 28 d’agost de 2014, la concessionària ha presentat un escrit 
d’al·legacions en el que es limita a repetir les argumentacions donades en el recurs de 
reposició desestimat pel Ple de la Corporació en sessió de data 31 de juliol de 2015, 
posant de manifest que no té intenció de esmenar les deficiències detectades. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 17 de setembre de 2014, el 
contingut literal del qual és el següent: 

 
“En data 6 de març de 2013 es va realitzar una inspecció visual de les instal·lacions de 
l’aparcament soterrat situat a la Riera Gavarra núm. 4-14 i es van constatar una sèrie de 
deficiències a les instal·lacions que van quedar reflectides en un informe a nivell tècnic. 



S/iu 
 

49 
 

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 

El 8 d’agost del 2013 es va realitzar un segon informe responent a les al·legacions 
presentades per l’administrador de la societat mercantil INVERMERCURY SL. El 9 d’abril 
de 2014 es va realitzar una nova inspecció després dels diferents escrits de 
reclamacions per part dels usuaris de l’aparcament denunciant els persistents problemes 
de funcionament i manteniment.  
 
Per tal de fer un seguiment de les deficiències detectades en anteriors inspeccions, i a 
requeriment d’aquest ajuntament, en data 17 de setembre de 2014, s’ha realitzat una 
nova inspecció visual. Atès que tant durant la nit anterior com durant el matí del mateix 
dia ha plogut, s’ha pogut comprovar si persisteixen els problemes detectats en anteriors 
inspeccions referent a humitats i acumulacions d’aigua en diferents punts.  
 
D’aquesta inspecció s’ha de constatar el següent: 

 
1. Les portes RF de l’accés per a vianants oest des de la planta soterrani -1 continuen 

quedant mal tancades sense garantir la sectorització. L’accés per a vianants oest 
des de la planta -2 segueix estant deshabilitat, per estar la porta més exterior 
tancada amb clau. Així mateix no funciona la il·luminació del vestíbul de la planta -2, 
comportant un risc de caiguda per l’usuari a la zona que queda sense llum.  

2. Continuen sense funcionar les càmeres de vigilància. 
3. En referència a la il·luminació de les zones d’aparcament en totes les plantes 

continuen només en funcionament una part de les lluminàries, fet que comporta que 
hi hagi zones fosques. Per altra banda, a pràcticament totes les lluminàries enceses 
també continua funcionant únicament un fluorescent dels dos dels quals es disposa.  

4. Pel que fa a la lluminària de les escales de l’accés est per a vianants també segueix 
sense funcionar, comportant un risc de caiguda per l’usuari a la zona que queda 
sense llum.  

5. Respecte a la instal·lació dels detectors en cas d’incendi, es constata que també 
continua sense haver passat la revisió que fa més de dos anys que hauria d’haver 
passat. Així mateix s’ha constatat que el passat mes d’agost s’havia d’haver fet la 
revisió dels extintors i boques d’incendi i que aquesta no s’ha realitzat encara. 

6. La barrera de sortida de vehicles continua trencada en el seu extrem. 
7. El paviment de les escales exteriors dels diferents accessos, excepte l’accés del 

costat de l’ascensor, continua quedant totalment humit en dies de pluja, el que 
comporta una gran perillositat de relliscades pels usuaris, ja que el material emprat 
als replans i esglaons no és adequat per exteriors. La mesura que es va prendre de 
col·locar bandes antilliscants és insuficient i es constata que aquestes bandes s’han 
anat desprenent i no s’han pres altres mesures.  

8. S’ha constatat que continua havent-hi acumulació d’aigua en diferents zones de 
l’aparcament:  

a. A la part inferior de les escales exteriors d’accés (excepte la del costat de 
l’ascensor), a causa de la deficient recollida d’aigua de pluja necessària en 
aquests espais, es troba una gran acumulació d’aigua que afecta tant a 
zones de pas com a places d’aparcament. 

b. A diferents zones del perímetre de l’aparcament, es continuen observant els 
efectes de les infiltracions d’aigua a través de les pantalles de contenció de 
terres, tot i que no s’han observat basses d’aigua més que en una de les 
rampes de circulació de vehicles. 

c. No s’ha observat aigua acumulada a la planta superior de l’aparcament, a la 
zona amb dos nivells diferents de sostre. 

d. A la planta inferior de l’aparcament, a l’accés que dóna a la Riera Gavarra, 
continua havent-hi infiltracions d’aigua, acumulant-se aigua davant el propi 
accés i a les places d’aparcament properes. 

9. A les parets dels accessos continua despresa part de la pintura, així com hi ha algun 
forat que caldria reparar. Es considera apropiat per al manteniment de l’edificació 
repintar aquestes parets. 
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10. El llum de sobre la porta de l’ascensor de la sortida a la plaça Universitat està 
trencat i caldria substituir-lo. 

11. Una part de la barana de l’escala d’accés de la zona de l’ascensor ha estat 
arrencada, i caldria reposar-la. 

12. Les parets, vidres i portes de diferents accessos estan bruts i plens de pintades de 
grafitis que caldria netejar. 

 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.” 

 
Vist l’informe emès per la secretària acctal. de la Corporació, Sra. Cristina Cabruja i 
Sagré i l’interventor municipal, Sr. Daniel Martín Enrique, de data 22 de setembre 
d’enguany, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“En Daniel Martín Enrique i na Cristina Cabruja i Sagré, interventor i secretària acctal. de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, respectivament, en relació amb l’acord pres pel Ple de la 
Corporació en sessió de data 31 de juliol de 2014, pel qual s’incoà expedient de 
resolució del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la riera Gavarra, núm. 4-14 de Canet de Mar, amb la mercantil 
INVERMERCURY, SL, emeten el present informe en base als següents 
 
ANTECEDENTS 
 
Previ.- La relació d’antecedents que segueix s’ha fet d’una manera més sintètica o 
simptomàtica que no exhaustiva o sistemàtica. No es reprodueixen tots els documents 
que integren l’expedient administratiu que poden aportar llum a l’hora de valorar en dret, 
de la forma més correcta possible, les conseqüències jurídiques que d’ell se n’ha de 
desprendre, amb l’única finalitat de possibilitar que l’òrgan de contractació pugui adoptar 
l’acord més ajustat al marc de la legalitat contractual aplicable, en atenció a les 
circumstàncies concurrents i a les responsabilitats exigibles. I tot això en compliment dels 
deures professionals atribuïts als qui subscriuen per l’article 275.1 del Text refós de la 
Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril (TRLMC), tenint present que el privilegi de l’autotutela, tant declarativa com 
executiva, i la seva manifestació inversa, el caràcter revisor de la nostra jurisdicció, tot i 
matisada, impedeixen desplaçar prima facie a aquesta un pronunciament resolutori dels 
contractes si abans no l’ha efectuat la pròpia Administració. 
 
Primer.- El ple de la Corporació, en sessió de data 31 de març de 2005, va acordar 
adjudicar definitivament el contracte per a la concessió de l’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, de Canet de 
Mar, a l’empresa Invermercury, SL, amb un cost total d’inversió de 5.264.918,04 €, IVA 
inclòs, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i la 
seva plica, en especial pel que fa a les millores ofertes i acceptades. El contracte es 
formalitzà el 28.04.05 i l’acta de comprovació el dia 28.07.06. Val a dir que la clàusula 
9.2 PCAP declara que la conservació de l’obra i les instal·lacions, així com el 
manteniment en constant i perfecte estat de funcionament, neteja, higiene i vigilància, 
són a càrrec del concessionari per tot el temps que duri la concessió, el qual també 
haurà de tenir cura de l’adequada aplicació de les normes sobre ús, policia i conservació, 
corrent al seu càrrec les reparacions i els treballs d'entreteniment necessaris, sigui quina 
sigui la causa i l'abast. 
 
Segon.- Des de ben aviat, s’han multiplicat les queixes dels titulars de les diferents 
places d’aparcament que el plec de clàusules habilitava per ser transmeses en règim de 
subrogació concessional, la majoria d’elles en referència a la manca de manteniment de 
l’aparcament, manca d’higiene i de seguretat. Les referides queixes consten a 
l’expedient.  
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A arrel d’aquestes queixes l’Ajuntament es va posar en contacte amb l’empresa 
concessionària per tal d’intentar que complís les exigències fixades en el  contracte, però 
això no va ser possible. 
 
Tercer.- Finalment, en data 7 de maig de 2013, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
541/2013, es va resoldre requerir a Invermercury, SL, per tal que solventés tots els 
defectes de les instal·lacions als que s’hi feia referència. 
 
Dins del termini concedit a l’efecte la concessionària va presentar un recurs de reposició, 
el qual es va desestimar motivadament pel Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de 
juliol de 2014. 
 
Quart.- En la mateixa sessió, el Ple de la Corporació va acordar iniciar l’expedient de 
resolució del contracte de concessió d’obra pública formalitzat amb Invermercury, SL, per 
incompliment culpable de la concessionària, tot sol·licitant informe a la secretària acctal. i 
a l’interventor municipal, en relació a l’exigència de responsabilitat contractual, 
procediment a seguir, liquidació del contracte i quantitats que li siguin imputables a la 
concessionària. 
 
En el mateix acord se li oferia un termini de 15 dies a la concessionària per tal que 
esmenés els defectes constatats i podés així evitar que l’expedient seguís el seu curs. 
 
Cinquè.- En data 28 d’agost de 2014, la concessionària entrà un escrit d’al·legacions en 
relació a l’acord plenari esmentat, en el que es limita a reiterar el que ja va manifestar en 
el recurs de reposició la desestimació del qual va comportar l’inici de l’expedient de 
resolució contractual, donant mostres així, de la manca de voluntat per part de la 
concessionària, de solventar cap dels incompliments detectats per aquesta administració. 
 
En base als anteriors antecedents, els qui subscriuen, en compliment de l’acord plenari 
del 31 de juliol de 2014, emeten el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Valgui d’entrada la precisió que l’extinció del contracte administratiu al que es 
circumscriu aquest informe, baldament tingui lloc després de l’entrada en vigor del 
TRLCSP, es regirà encara per l’anterior TRLCAP, puix que així ho preveu la disposició 
transitòria primera, apartat 2 d’aquella, la qual declara: 
 

2. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
la present llei es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa llur 
duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior. 
 
SEGON.- En segon lloc val a dir que la concessionària ha disposat de temps més que 
suficient per solventar els defectes en el compliment del contracte, doncs en diverses 
ocasions se l’ha requerit, tant perquè aportés la documentació necessària per a la 
fiscalització dels comptes d’explotació com perquè solventés els defectes existents en la 
instal·lació. Tots els requeriments han estat contestats amb escrits d’al·legacions en els 
que es limita a negar la veracitat dels fets constatats pels tècnics municipals o intenta 
justificar la innecessarietat d’aportar els documents sol·licitats, qüestionant així la 
potestat fiscalitzadora de l’Administració concedent. 
 
A més a més, no deixa de cridar l’atenció que, pel que fa al deute contret per la 
concessionària en virtut del que es disposa a la clàusula 5.3 PCAP (que no ho oblidem, 
ha estat reconegut en seu judicial per aquella), justifiqui el seu incompliment en una 
suposada manca de solvència de la concessionària, quan s’ha acreditat 
documentalment, com a mínim, la transmissió de 321 places d’aparcament, doncs en 
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virtut d’aquesta transmissió es va procedir al reajustament de la garantia definitiva 
sol·licitat per la pròpia concessionària.  
 
TERCER.- Els Serveis Tècnics municipals, en data 17.09.04 han emès un informe 
d’estimació de costos de la subsanació dels incompliments derivats de les observacions 
apuntades, efectuant-se una estimació econòmica en base a preus de mercat, resultant 
el següent: 
 
1. Arranjament portes de l’accés per a vianants  

oest de la planta soterrani -1      3.000 € 
2. Il·luminació del vestíbul de l’accés per a vianants oest de la planta -2 350 € 
3. Arranjament del sistema de vigilància      5.000 € 
4. Il·luminació de les escales de l’accés est per a vianants   700 € 
5. Revisió de la instal·lació dels detectors en cas d’incendi   2.000 € 
6. Revisió dels extintors i boques d’incendi     1.700 € 
7. Arranjament de la barrera de sortida de vehicles   2.000 € 
8. Arranjament del paviment de les escales exteriors  
dels diferents accessos per evitar relliscades en dies de pluja   9.000 € 
9. Arranjament d’infiltracions a través de les pantalles de contenció  
de terres per evitar acumulació d’aigua en diferents zones    25.000 € 
10. Arranjament de la recollida d’aigües de pluja a les escales dels diferents accessos 
per a vianants exteriors (excepte la del costat de l’ascensor) per evitar acumulacions 
d’aigua          15.000 € 
11. Substitució del llum de l’ascensor trencat    300 € 
12. Recol·locació de barana de l’escala de l’accés de l’ascensor   500 € 
13. Reparació parets i neteja de grafitis     20.000 € 
 
TOTAL  .................................................................................................................. 84.550 € 
 
Aquests imports són estimatius i caldria acabar d’ajustar-los mitjançant un estudi detallat 
de les diferents problemàtiques detectades i sol·licitant ofertes als comercials pertinents. 
 
QUART.- Pel que fa al deute que la societat Invermercury, SL manté a data d’avui amb 
l’Ajuntament, consultat a l’Organisme de Gestió Tributària, l’import total pendent de 
liquidar es de 428.867,13 €, xifra que no inclou encara els imports pendents de l’exercici 
2014: 
 

Concepte Import

Principal 303.441,08 €     
Recàrrec de constrenyiment 60.688,22 €       
Interessos de demora 64.678,65 €       
Costes del procediment 59,18 €                

428.867,13 €      
 
 
CINQUÈ.- Segueix liquidació del contracte, redactada per l’interventor que subscriu el 
present informe, amb el benentès que es tracta d’una liquidació provisional amb 
l’informació del que es disposa, que no es complerta, i que no ha pogut ser auditada, ni 
revisada: 
 
En aquest sentit, segons informació dels últims Comptes Anuals publicats per la societat 
Invermercury, SL al Registre Mercantil, l’import de l’immobilitzat material e intangible 
(Valor Net Comptable) a 31 de desembre de 2012 es de: 
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Concepte
 Import

2012 

Inmovilizat intangible 430.258,07 €     
Inmovilizat material 3.285.719,75 € 

3.715.977,82 €  
 
Així mateix, l’amortització anual és de 114.392,53 €, i en conseqüència, la xifra a deduir 
de l’anterior import pel deteriorament comptable fins a la data d’emissió del present 
informe és la següent: 
 

Concepte  Import 

Amortització exercici 2013 114.392,53 € 
Amortització exercici 2014 (fins a 22/09/2014) 82.738,71 €    

197.131,24 €  
 
En conseqüència, l’import de immobilitzat material e intangible (Valor Net Comptable) a 
22 de setembre de 2014 és de: 
 
 

Concepte
 Import

22.09.2014 

Inmovilizat intangible 315.865,54 €     
Inmovilizat material 3.202.981,04 € 

3.518.846,58 € 

Nº places construïdes 433,00 €             

Valor Net Comptable per plaça 8.126,67 €           
 
Per tant, i d’acord amb la informació que disposa aquest Ajuntament, Invermercury, SL 
manté el control de 109 places (77 en regim de rotació i 32 pendent de subrogació 
concessional), i en conseqüència, l’import total pendent segons Valor Net Comptable 
és de 885.807,03 € (8.126,67 € x 109 places). 
 
SISÈ.-  Per acabar, quant al procediment de resolució, declara l’article 59 TRLCAP que 
l’òrgan de contractació disposa, entre altres, de la prerrogativa d’acordar la resolució dels 
contractes administratius i determinar-ne els seus efectes, acords que posaran fi a la via 
administrativa i  seran immediatament executius, per bé que prèviament s’haurà de dar 
prèvia audiència al contractista, en el nostre cas a INVERMERCURY, SL. 
 
Com que és més que probable que INVERMERCURY, SL,  formuli oposició a la 
resolució i als seus efectes, aquesta haurà d’anar precedida inexcusablement del 
preceptiu informe de la Comissió Jurídica Assessora. Així, l’iter procedimental a seguir és 
aquest: 
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a) instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de resolució 
es posaran de manifest als interessats per un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15 
(article 84 LRJPAC)1. 
 
b) si en l’anterior tràmit d’audiència la contractista formula oposició es fa preceptiu, 
com s’ha dit, l’informe de la Comissió Jurídica Assessora. La sol·licitud d’aquest informe 
es cursa després que, en mèrits de les al·legacions formulades, l’òrgan de contractació 
hagi aprovat sengles propostes de resolució, per mitjà del conseller que tingui atribuïda 
la competència en matèria d’administració local2. 
 
c) l’òrgan de contractació ha de suspendre el termini de resolució fins que la Comissió 
Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini de dos 
mesos a comptar de l’entrada de l’expedient, termini que, en casos de molta complexitat, 
pot allargar un mes, com a màxim. 
 
d) una vegada es disposi de l’informe l’òrgan de contractació resol definitivament, 
deixant expedita la via contenciosa administrativa. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, 22 de setembre de 
2014“ 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’art. 84 LRJPAC, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat per Invermercury, SL, contra 
l’acord plenari de data 31 de juliol de 2014, en base al que s’ha exposat en el cos del 
present acord. 
 
SEGON.- Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies a Invermercury, SL, per tal que 
pugui examinar l’expedient instruït per a la resolució dels contractes subscrits amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 28 d’abril de 2005, i per tal que pugui presentar 
tots aquells documents i al·legacions que estimi per convenient. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que el Ple de data 31 de juliol d’enguany va acordar iniciar l’expedient de resolució del 
contracte de concessió del pàrquing de la riera Gavarra per incompliment de la 
concessionària. En aquell Ple, ell mateix va exposar les causes que havien portat a 
prendre aquesta decisió, en defensa dels drets dels usuaris i els propietaris de les 
places de la concessió. Un cop notificada, la concessionària entrà un escrit 
d’al·legacions en el qual solament es limitava a reiterar el que va manifestar en el 
recurs, que és el que va comportar l’inici de l’expedient de resolució contractual. En 
data 17 de setembre de 2014, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament van fer una nova 
inspecció a la instal·lació, per tal de fer un seguiment de les deficiències detectades i 
van constatar que aquestes deficiències es continuen produint, per tant, avui es 
proposa al Ple la desestimació de les al·legacions presentades per Invermercury, SL i 
atorgar-li un tràmit d’audiència de deu dies perquè puguin presentar les al·legacions 
que estimin convenients. 
                                                
1 La Comissió Jurídica Assessora, en èpoques no tant remotes, ha estat especialment sensible en el fet 
que aquesta audiència s’ha d’atorgar abans i no després de redactar-se la proposta de resolució. 
 
2 Article 10.2 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de las Comissió Jurídica Assessora. 
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El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que la 
comunitat de propietaris del pàrquing, en una reunió que va tenir lloc fa pocs dies, van 
fer unes queixes que s’han de tenir molt en compte, ja que són de nivell de seguretat. 
La persona que representava l’empresa en aquesta reunió va explicar que estalviaven 
llum al vespre i que desdiran l’assegurança, cosa que pot repercutir en l’Ajuntament si 
algun dia hi ha algun disgust. Els usuaris i els propietaris van explicar que, per 
exemple, quan plou les escales rellisquen, el bar de la plaça no té lavabos i els clients 
van als del pàrquing. Pel que fa als robatoris, es va dir que tancaven les portes de 
seguretat, cosa que no pot ser perquè si hi ha, per exemple, un incendi, la gent ha de 
poder sortir amb rapidesa. Considera que l’assumpte de l’assegurança és molt seriós, 
ja que si passa alguna cosa, les persones que estiguin dins han d’estar cobertes. 
 
La senyora Coia Tenas Martínes, regidora del grup municipal d’ERC, explica que amb 
més d’una ocasió han estat al costat del govern amb aquest tema perquè creuen que 
el pàrquing és un bé que el poble necessita, que no funcioni no beneficia a ningú i 
perquè tot el que s’ha demanat a l’empresa és per a la seguretat de la instal·lació i 
dels usuaris. Les explicacions del representant de l’empresa en la reunió que 
comentava el senyor Planet que van tenir fa pocs dies, no els van convèncer, perquè 
va acabar dient que no funcionava el negoci, perquè no els deixaven apujar el preu del 
pàrquing, quan resulta que la gent no hi aparca perquè és massa car. S’han suggerit a 
l’empresa idees per poder tirar endavant el negoci i en cosa de dos anys no les ha 
posat mai a la pràctica. Creuen que el millor és fer aquests passos que s’estan duent a 
terme perquè aquest pàrquing funcioni i Canet tingui un bon servei públic. 
 
El senyor Gregori explica que totes aquestes deficiències que s’han comentat ara són 
les que consten a l’informe que han fet els tècnics de l’Ajuntament. Pel que fa a la 
celeritat, lògicament interessa a tothom solucionar aquest problema com més aviat 
millor, però cal recordar que hi ha una normativa legal que marca uns passos a seguir i 
uns terminis per complir, tot i així intentaran accelerar al màxim i més ara, que 
l’Ajuntament va junt amb la comunitat d’usuaris que es va constituir arran de l’inici 
d’uns contactes i actuacions en forma de decret, que va fer el consistori. El fet de no 
estar creada aquesta comunitat de propietaris també era un fre, un impediment. Amb 
la constitució d’aquesta comunitat es pot anar molt més de pressa. 
 
El senyor alcalde agraeix la presència d’alguns representants de la comunitat de 
propietaris de places del pàrquing municipal i comenta que entre tots plegats trobaran 
solució a un problema que afecta tot el municipi. 
 
En aquest moment, la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social 
i Família, abandona la sessió, la qual s’incorpora en la pregunta número 7, formulada 
per la senyora Tamayo. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Com està l’assumpte de l’Odèon 
 
El senyor Jordi Planet Rovira comenta que aquesta pregunta ja l’ha feta unes quantes 
vegades. Es dirigeix al senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura. 
Explica que s’ha assabentat que hi ha hagut moviments en l’assumpte de l’Odèon i 
demana que els posi al corrent. 
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, explica que després de 
dos mesos de vacances i de dos plens extraordinaris sense gaires preguntes ja ho 
trobava a faltar. Explica que avui al migdia s’ha fet la convocatòria per al dia 15 
d’octubre, dimecres, a les vuit del vespre, de la Comissió de Seguiment de l’Odèon. En 
aquesta reunió es donarà informació sobre el procés judicial, sobre el procés econòmic 
i, fins i tot, sobre el projecte, ja que el govern va estar parlant que estaria bé que 
l’oposició hi pogués participar i es convidarà el senyor Xavier Guitart que vingui a 
explicar el projecte. Pel que fa a la qüestió jurídica no hi ha novetats, s’ha acabat el 
procés penal i s’inicia el procés administratiu. Va començar al mes de juliol, el mes 
d’agost es va parar i creu que ara es deu haver reprès. Encara no han tingut cap 
novetat al respecte. Pel que fa a la qüestió econòmica, ara s’aprovarà el projecte de 
manera inicial, ja s’ha esgotat el termini d’exposició pública, el regidor delegat 
d’Urbanisme ha fet una gestió amb l’Incasol, que ha suggerit alguna via de 
finançament, ja que van confirmar que no hi ha diners per aquest projecte i aquesta 
setmana també han fet una altra gestió a la Conselleria i estan esperant la resposta, ja 
que és un assumpte que han de debatre entre Cultura i Territori i Sostenibilitat i ho han 
de parlar a la junta que farà dimarts que ve el Govern de la Generalitat. Aquest estiu, 
el conseller de Cultura va venir al Castell de Santa Florentina acompanyant el molt 
honorable President Mas i van aprofitar per comentar-li aquesta qüestió. El senyor 
Mascarell va dir que el primer dimarts del curs, parlaria amb el conseller Santi Vila. 
Tothom sap que aquest curs polític està molt carregat i suposa que el conseller 
Mascarell del que menys devia parlar amb el conseller Vila va ser de l’Odèon. També 
vol dir que quan en van parlar amb el regidor d’Urbanisme, el conseller va estar molt 
receptiu. Aquesta setmana han fet la gestió i els han dit que dimarts que ve, o bé la 
cap de gabinet, la senyora Blanco, o bé el conseller en persona els informarà d’aquest 
tema. El que sí que els va dir és que Territori i Sostenibilitat no pot fer un quilòmetre 
d’autopista, però creu que 80.000 euros no és una quantitat tan important com per no 
poder invertir-la. En canvi, per a l’Ajuntament són molts diners i si no s’aconsegueixen, 
tota l’estructura econòmica muntada se’n va en orris, ja que es perdrà el FEDER 
concedit. Tenia la intenció de convocar la Comissió a primers d’octubre, però per 
donar una mica de marge a la qüestió jurídica i econòmica es va retardar al 15. 
 
2.- La creació d’un menjador social 
 
El senyor Planet explica que aquesta pregunta és per a la senyora Cati Forcano Isern, 
tinenta d’alcalde de Benestar Social i Família. Explica que a principis de la legislatura 
la senyora Forcano va dir que volia muntar un menjador social al poble. De moment, 
aquest menjador no s’ha muntat i li ha arribat alguna informació que fins i tot hi ha 
alguna iniciativa privada per dur-lo a terme. Demana que també els posin al corrent de 
l’assumpte. 
 
La senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social i Família, explica 
que és cert que a l’inici de legislatura es van plantejar que podria ser necessari muntar 
un menjador social. Van considerar, però, que potser era millor el fet de donar a 
aquestes famílies els aliments que necessitin. Consideren que un menjador social és 
per a gent que no tenen sostre o persones que viuen soles i no tenen mitjans per 
poder fer-se el menjar. A Serveis Socials no s’han trobat amb aquests casos i per això 
han valorat que no era el moment de muntar-lo. Pel que fa al fet de si hi ha alguna 
iniciativa privada que el vol dur a terme, explica que la setmana passada va estar de 
vacances, però sí que és cert que va anar una persona a Serveis Socials a comunicar 
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que té la voluntat de fer aquest menjador social per si hi hagués alguna persona que 
ho necessités. Van quedar amb la treballadora social que aquesta persona parlaria 
amb la regidora per explicar-li com duria a terme aquesta idea i si hi hagués algú que 
ho necessités li farien arribar. Considera, però, que de moment Canet de Mar no 
necessita. Quan convé ajudar les persones fan el que calgui. 
 
3.- Valoració de la setena edició de la Fira Modernista 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria i Turisme, i li demana si ja es pot fer una valoració del resultat de 
l’última Fira Modernista, si ja es tenen els costos finals i, en especial els agradaria una 
valoració d’una proposta novedosa que es va presentar en aquesta edició, a través del 
Viure Canet, i que es tracta d’una proposta d’oci familiar. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria i Turisme, explica que estan fent la valoració de la Fira Modernista. 
Encara els queda una part per valorar, però certament, poden dir que la setena edició 
ha estat un altre èxit, des del punt de vista participatiu. Des del punt de vista de 
repercussió econòmica al municipi, s’han complert les expectatives. També és cert que 
per continuar-les complint cal fer una professionalització millor i s’ha apostat per fer 
una sèrie de contractacions d’espectacles de millor qualitat. Des d’aquest punt de 
vista, el pressupost de la fira ha pujat, però també és cert que la rebuda de la gent i 
sobretot la participació, fins i tot de l’hostaleria i la restauració, ha esta molt profitosa. 
Si el Canet Rock va deixar uns 600.000 euros al poble, la Fira Modernista va deixar, 
com a mínim, la mateixa quantitat. Explica que el projecte que es va anunciar al Viure 
Canet és un projecte que es va fer entre Cultura i Turisme, de cara al fet que la gent 
que vingués a Canet pogués, no només visitar el patrimoni, sinó també passar un dia 
en família per diferents llocs del poble i descobrir unes pistes que al final de la gimcana 
els condueix a un regal. La rebuda va ser molt bona i consideren que és una eina que 
també es pot utilitzar al marge de la Fira Modernista. La fira va servir per presentar-la, 
per donar-la a conèixer, però creuen que és una activitat que fins i tot pot interessar a 
les escoles. 
 
4.- Evolució del Pla Estratègic 
 
La senyora Tamayo comenta que fa temps que la Comissió de Seguiment del Pla 
Estratègic no es reuneix. Demana que el senyor Lamana els posi al corrent de com 
evoluciona aquest assumpte, si es respecta el calendari i si està previst acabar-lo 
abans que la legislatura. 
 
El senyor Lamana explica que l’últim cop que es van reunir va ser cap als mesos de 
maig o juny. La Regidoria ha agafat les aportacions d’aquesta reunió i estan totes 
penjades al dropbox que es va decidir crear en aquesta reunió esmentada. Durant el 
període estival s’han elaborat les taules del patrimoni urbà i d’emprenedoria que també 
estan a disposició de la comissió. Amb aquests resultats es convocarà els membres de 
la comissió aproximadament la setmana vinent, moment en què també presentaran 
una enquesta per a la ciutadania per poder validar els resultats. Aquest projecte 
segueix el temps que s’havia marcat des d’un principi. És cert que durant l’estiu la 
comunicació no ha estat la més adequada però tot i així els membres de l’oposició 
saben que tenen la documentació a la seva disposició. 
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5.- Projecte de remodelació de la Plaça Mercat 
 
La senyora Tamayo es dirigeix altre cop al senyor Lamana per preguntar-li si ja dóna 
per tancat el projecte de remodelació de la Plaça Mercat, ja que s’acosta el final de 
legislatura i no se n’ha parlat més. 
 
El senyor Lamana explica que per la seva banda considera que ja ha fet tot el que 
havia de fer. En aquest moment estan esperant que es presentin per escrit les 
propostes que tenen per poder valorar-les com a equip de govern. 
 
6.- Valoració de l’inici del curs escolar 2014-2015 
 
La senyora Tamayo es dirigeix al senyor alcalde, com a regidor d’Ensenyament, i li 
demana que expliqui com ha anat l’inici del curs escolar 2014-2015, sobretot a la llar 
d’infants, si s’han cobert totes les places i si hi hagut alguna incidència a nivell general. 
 
El senyor alcalde explica que no els consta que hi hagi hagut cap problema, en 
general. Pel que fa a la llar d’infants, l’escola ha començat amb normalitat dins de 
l’anormalitat que va viure a finals del curs passat, per diversos motius. Com saben, hi 
va haver un problema greu, es va inundar la instal·lació. Tots aquests mesos s’ha 
treballat amb l’asseguradora per mirar de solucionar-ho. També hi va haver el 
problema que el servei de menjador es feia mitjançant un càtering i s’ha canviat 
d’empresa perquè la que hi havia no era òptima. Aquesta mateixa setmana, però, la 
cuina ja es posarà en funcionament i, per tant, tornarà a funcionar el servei de 
menjador. Aquest mateix matí han tingut una reunió amb la concessionària, perquè hi 
ha una demanda de l’AMPA pel preu del menjador, ja que és gairebé igual que el del 
servei privat i li han demanat i exigit, com ja es va fer fa mesos, una rebaixa d’aquest 
preu. També hi ha un problema en el manteniment de l’edifici, ja que aquest edifici no 
va ser ideat per ser una escola bressol i, per tant, estan sortint problemes que aniran 
pressupostat per a l’any que ve.  
 
La senyora Tamayo pregunta si s’han cobert totes les places de l’escola bressol. 
 
El senyor alcalde diu que no, que ja fa dos anys que es va produint una baixada 
gradual de matriculacions. A principis d’aquest curs, veient que no s’havien ocupat 
totes les places disponibles es va haver d’acomiadar una treballadora que va ser 
recol·locada en una altra escola bressol de l’empresa. 
 
7.- Col·locació de desfibril·ladors als centres escolars 
 
La senyora Tamayo explica que al web municipal han llegit una molt bona notícia i és 
que a partir de l’any que ve hi haurà desfibril·ladors als centres educatius i pregunta 
quants n’hi ha al municipi en aquests moments i quantes persones s’han format. 
Explica que fins ara els desfibril·ladors es gestionaven des de l’Àrea de Sanitat, però a 
la notícia de la web explica que aquests els gestionarà l’Àrea d’Ensenyament. 
Pregunta si només seran aquests en concret. 
 
En aquest moment, torna a la sala de plens la senyora Cati Forcano Isern. 
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El senyor explica que des de l’Ajuntament s’ha format tots els conserges municipals i 
la Policia Local, ja que disposen d’aquests aparells en algun vehicle i ja han salvat 
alguna vida. De cara al 2015 se’n posaran dos més, un al pavelló i un altre al camp de 
futbol. La proposta de l’Àrea d’Educació, bastant pionera a la comarca, és formar tots 
els professionals dels centres educatius del poble i dotar cada centre d’un 
desfibril·lador. Aquesta proposta té un pressupost d’entre 8.000 i 10.000 euros i 
esperen que al primer trimestre de l’any vinent ja estigui tot a punt, aparells i formació. 
 
8.- Prec referent a la documentació dels assumptes per via d’urgència 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, fa un prec amb relació 
als punts d’urgència que s’incorporen al Ple. Demana que, almenys, puguin rebre la 
documentació una mica abans de començar la sessió, ja que avui s’han trobat que han 
hagut de llegir els tres punts a dos quarts de nou del vespre. Avui no eren punts 
complicats, però de vegades sí que ho són i aleshores es necessita més dels deu 
minuts escassos que tenen abans de començar per decidir el vot. 
 
El senyor alcalde explica que faran el possible per poder complir-ho. 
 
9.- Mal estat dels parcs infantils del poble 
 
El senyor Llovet explica que en els últims anys els parcs infantils no estan en 
condicions. És cert que en aquests moments no es poden fer grans inversions, no es 
poden fer grans parcs infantils públics, però sí que s’haurien de fer millores concretes 
als que hi ha al poble, amb l’ampliació dels jocs o amb la col·locació dels que han 
desaparegut, com per exemple els gronxadors de la plaça 11 de Setembre o de la 
plaça Colomer. Hi ha molts infants al poble que busquen places amb gronxadors, 
molles, noves joguines. Consideren que en falten a molts llocs, també en el Passeig 
Marítim, ja que pensen que és un bon lloc per a la canalla. Creuen que és un 
assumpte a tenir a compte per al pressupost de l’exercici 2015, si és que en el 2014 no 
es pot invertir en aquest apartat. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que el primer 
problema que es troben amb els parcs infantils és la conservació i el manteniment i el 
segon és el volum de parcs del poble. A Canet de Mar hi ha setze parcs infantils i 
estaven en unes condicions bastant dolentes, perquè no s’hi havia fet cap tipus de 
manteniment i hi havia peces que no estaven homologades. Amb aquests tres anys, 
en la mesura que han pogut perquè és sabut que la crisi econòmica els ha afectat 
pressupostàriament, han aconseguit treure els que no estaven homologats i substituir-
los i han aconseguit posar-se al dia en alguns d’aquests parcs fins i tot fent el 
perimetratge, perquè no hagin de conviure gossos amb nens, per exemple. Amb els 
parcs infantils també hi ha un altre problema i és el vandalisme. Jocs que només són 
per a nens petits els utilitzen nens que no són tan petits. Han posat cartells a tots els 
parcs amb la normativa d’ús, però és un problema difícil de solucionar. El principal 
problema que es poden trobar els pares que van amb els seus fills als parcs infantils, 
és que potser abans han passat deu gossos per la zona i els amos no han recollit les 
deposicions o potser al vespre s’hi ha celebrat un botellón. Això no és problema de 
manteniment, sinó de civisme. En el cas dels gronxadors, hi ha un pressupost per 
poder resituar-los. En principi, no coneixen, perquè disposen d’informes trimestrals que 
així ho indiquen, que hi hagi alguna mancança. Si algú s’ha dirigit al senyor Llovet per 
comentar-li alguna cosa, li agrairia que els ho fes saber per veure si ho poden arreglar. 
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10.- Denominació de la nova secció d’institut a Canet de Mar 
 
El senyor Llovet explica que un altre punt de l’ordre que finalment s’ha retirat ha estat 
la denominació del nou institut de Canet de Mar. La comunitat educativa va proposar al 
Consell escolar de l’institut la creació d’una comissió per buscar un nom a aquest 
institut. Aquesta comissió estava integrada per representants de les ampes, de la 
comunitat educativa, algun regidor del govern i persones d’altres entitats. Aquesta 
comissió va arribar a un acord força ampli, gairebé unànime, per posar-li el nom d’una 
mestra, la Sunsi Mora. Aquesta proposta es va incloure a la Comissió Assessora 
d’aquest Ple municipal i el seu grup municipal hauria donat el seu suport a aquesta 
denominació. A última hora, a la reunió de la Comissió Assessora es va retirar aquest 
punt i els agradaria que els expliquessin amb més profunditat el motiu pel qual es va 
retirar. El seu grup creu que hi ha moltes maneres de decidir el nom d’un institut i el 
govern es podria haver posat en contacte amb aquesta comissió per consensuar-ho. 
Considera que tothom hauria de ser més responsable i entrar en la proposta que es va 
acordar en aquesta comissió. Ell personalment potser no hauria proposat la figura de 
la Sunsi Mora, però sí que la defensaria, en primer lloc, per la feina feta com a mestra, 
Hi ha pocs instituts que tinguin la figura del mestre al darrere donant suport al nom de 
l’institut. En segon lloc, la defensaria pel paper de dona a l’ensenyament. 
L’ensenyament és una professió majoritàriament de dones i el senyor alcalde i ell 
mateix ho saben perfectament i creu que la dona ha de tenir aquesta visibilitat social. 
En tercer lloc, pel bon record que ha tingut entre els alumnes, entre totes les 
promocions que ha pogut acompanyar. Cal recordar que era professora de llengua 
castellana a l’IES Domènech i Montaner i era un departament exemplar. I per últim, 
considera que s’hauria d’acceptar aquesta proposta com a defensa del treballador 
anònim. De vegades s’utilitzen noms de gent molt coneguda, però potser ja és hora 
que es reconegui tota aquella gent anònima que en el dia a dia ha tirat endavant la 
seva professió. 
 
El senyor alcalde explica que en part comparteix la idea del senyor Llovet. Es va retirar 
aquest punt de l’ordre del dia del Ple perquè és aquest òrgan col·legiat el que ha 
d’aprovar la denominació del nou institut. De la mateixa forma que altres temes 
demanen un consens majoritari, ha decidit aturar-ho perquè vol trobar un consens 
absolut de tota la corporació i de tota la comunitat educativa per aquesta denominació. 
A ell personalment no li sembla ni bé ni malament la proposta, perquè hi ha referències 
que aquesta persona, a part de ser una bona mestra, era una gran persona i ha deixat 
un record important. Però també pensa que un institut o un edifici públic hauria de tenir 
un nom més genèric identificatiu de tot el poble. Convocarà el Consell Escolar de 
l’Institut per fer una reflexió sobre aquest tema. Creu que s’hauria de buscar un 
consens, ja que potser no tothom coneix aquesta persona. Repeteix que el nom no 
està descartat, però també creu que s’hauria de fer una reflexió més profunda sobre 
aquesta tria. També explica que aquesta tria van en contra de les bases del concurs 
que regeixen aquestes denominacions, ja que especifiquen que ha de tenir una 
vocació cultural, ha d’estar relacionat amb Canet de Mar, amb la seva idiosincràsia, i 
una vocació internacional. Per aquest motiu, vol tornar a convocar el Consell Escolar i 
fer una reflexió més profunda, de la manera més ràpida possible, per veure si es pot 
incloure en el pròxim ple que es convoqui. 
 
El senyor Llovet explica que ja entén que la normativa exigeix que ho aprovi el Ple i 
que s’ha de buscar tot el consens possible, però el Consell Escolar, amb el senyor 
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alcalde al capdavant, ja van arribar a un consens, Potser no es va fer com s’havia de 
fer, però li sembla que ara, a posteriori, trobar problemes al nom que s’ha triat gairebé 
per consens, és difícil de solucionar. 
 
El senyor alcalde comenta que en l’ànim està solucionar-ho. Però si es rasca més en 
aquest assumpte, veurà que la presència de l’Ajuntament en el Consell Escolar per 
triar el nom de l’institut no es va proposar per part de la comunitat educativa, sinó que 
va ser el mateix Ajuntament el que va proposar de ser-hi i si es rasca una mica més, 
també es trobarà que l’opció proposada no és la que va guanyar en les votacions. 
Tenint en compte aquestes dues coses, fóra bo buscar aquest consens, que està 
segur que trobaran i repeteix que no és la seva intenció suprimir aquest nom, perquè 
a, més a més, s’està parlant d’una gran professional. 
 
El senyor Llovet explica que té una informació diferent, ja que segons la comissió que 
ha consultat ell, tots menys un alumne van votar a favor d’aquesta proposta. 
 
El senyor alcalde pregunta si el senyor Llovet parla de les votacions que es van fer 
abans d’aquesta última de què parlava el mateix senyor alcalde. 
 
El senyor Llovet explica que les votacions es van fer a molts sectors, a pares, a 
alumnes, a mestres, etc. Ell no sap si estan comptabilitzats la totalitat de vots. 
 
El senyor alcalde comenta que en tot cas, aquí algú ha fallat i no ho vol pas negar. 
 
11.- Construcció d’una rampa al parc de la Misericòrdia 
 
El senyor Llovet es dirigeix al senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i 
Serveis, per explicar-li que hi ha força gent que està reclamant una rampa al final del 
Passeig de la Misericòrdia, on hi ha tres o quatre graons. Hi ha qui els ha explicat que 
fa cinc o sis anys havien entrat una instància a l’Ajuntament reclamant aquesta rampa. 
 
El senyor López explica que per arribar al parc de la Misericòrdia hi ha un accés per 
darrere l’església, des del restaurant. De tota manera, els Serveis Tècnics municipals 
està estudiant la manera de tirar endavant aquesta rampa, però s’ha d’estudiar molt bé 
perquè és una zona amb molta sorra, la qual cosa pot ser perillós, amb la canalla 
corrent. S’ha de veure si s’ha de fer a contrapàs, perquè a la canalla no els vingui de 
cara i s’hi facin mal. A més a més, també s’ha d’estudiar quina inclinació ha de tenir 
aquesta rampa, ja que o es fa molt pronunciada o arribarà al mig de la plaça. S’està 
estudiant, i si no es fa aquest any, es farà a principis de l’any que ve. 
 
12.- Valoració de la formació dual en els cicles formatius 
 
El senyor Llovet es dirigeix al senyor alcalde, com a regidor d’Ensenyament, i al senyor 
Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, Consum, 
Indústria i Turisme, i els pregunta com ha funcionat la formació dual en els cicles 
formatius i de quina manera l’Ajuntament està ajudant l’institut amb aquest projecte, 
amb la recerca de noves empreses, que és la part més complicada per tirar endavant 
aquesta formació dual. 
 
El senyor alcalde explica que aquest és un projecte del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat amb el suport de la Diputació de Barcelona, del Tecnocampus i de 
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l’Ajuntament de Canet  que està funcionant prou bé i comparteix amb el senyor Llovet 
l’anàlisi que la dificultat està en el fet que aquests nois es puguin integrar al món 
professional. La formació està funcionant bé i és un objectiu del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, continuar-ho potenciant. 
 
El senyor Llovet comenta que la seva pregunta anava a encarada per saber quins 
mecanismes se segueixen per trobar empreses que hi vulguin participar 
 
13.- El no increment de l’Impost de Béns Immobles 
 
El senyor Llovet explica que en aquest assumpte sembla que ja s’ha posat una 
solució. El seu grup volia proposar que de cara al pressupost del 2015 es 
bloquegessin els increments de l’Impost de Béns Immobles i es mantingués el mateix 
import que aquest any. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que si se segueix la línia econòmica i financera en aquest exercici 2014 es complirà, 
amb tota certesa, amb el Pla de Sanejament que havia d’eixugar un dèficit de tres 
milions i mig que es va generar entre els exercicis 2008 i 2009. Aquest Pla de 
Sanejament s’ha aconseguit en base a la reducció de la despesa i a un increment 
d’ingressos. El govern entén que el ciutadà ja ha complert amb la seva part de 
contribuir a la reducció del dèficit, en forma d’increment de l’IBI, per tant, els 
pressupostos de l’any 2015 poden preveure, i segurament ho preveuran, la congelació 
d’aquest impost. Cal recordar que l’any 2014 el coeficient ja es va reduir en 5 punts. 
Dit això, vol fer un prec al senyor Llovet, li demana que faci memòria i recordi que al 
Ple on es van aprovar les ordenances fiscals de l’exercici 2012, el govern va proposar 
una moció en la qual es comprometia que en l’exercici 2015 rebaixaria aquest impost, 
un cop complert el Pla de Sanejament. El grup municipal d’ERC no va aprovar aquesta 
moció. Ara celebra que aquesta proposta també surti del grup municipal d’ERC. 
 
El senyor Llovet, per al·lusions, explica que no la van aprovar perquè quan es fa una 
modificació del cadastre el que s’ha de fer és una rebaixa de les ordenances fiscals en 
aquell moment, no quatre anys més tard. El seu grup no va voler aprovar una rebaixa 
del gravamen per a l’any 2015, curiosament l’any electoral. 
 
El senyor Gregori explica que no és cert que una revisió cadastral porti implícita una 
rebaixa del coeficient, ja que això és potestat de l’Ajuntament. Ara s’està al mateix lloc 
que l’any 2012, amb unes eleccions municipals el 2015 i pregunta què ha variat en el 
seu criteri del 2012 al 2014. 
 
El senyor Llovet comenta que potser la rebaixa no és automàtica però sí que el 90% 
dels ajuntaments fan una rebaixa automàtica quan s’apuja la revisió cadastral. I no és 
que el grup municipal d’ERC canviï de criteri, sinó que el govern fa una rebaixa del 
coeficient el 2015 i el grup municipal d’ERC volia rebaixar-lo, o no augmentar-lo tant, 
des del 2012. És un tema de temps, el govern ho ha decidit ara i ERC demanava que 
l’increment no fos tan alt durant tots aquests anys. 
 
El senyor Gregori pregunta al senyor Llovet com haurien pogut eixugar en tres anys, 
tal i com marcava el Pla de Sanejament, el dèficit de tres milions i mig d’euros que es 
va generar en aquest Ajuntament si no haguessin tingut aquests ingressos. 
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El senyor Llovet comenta que això no ho pot explicar en cinc minuts, però sí que hi 
havia partides que es podien rebaixar i insisteix a dir que el seu grup demanava que 
no s’apugés tant el coeficient de l’IBI i que es fes de manera proporcional a totes les 
edificacions. És a dir, hi havia dues fases, l’increment de l’IBI no calia que fos tan alt i 
es podria haver reduït altres partides. En algun pressupost ja s’havien fet algunes 
propostes per reduir partides. 
 
14.- Subvencions per a l’Odèon 
 
El senyor Llovet pregunta si ja s’han rebut les subvencions que s’havien sol·licitat per a 
l’edifici de l’Odèon. Ho pregunta perquè la Comissió de Seguiment de l’Odèon fa molt 
temps que no s’ha reunit. 
 
Aquesta resposta consta a la primera pregunta formulada pel senyor Planet i que ha 
explicat el senyor Xirau. 
 
15.- Actuació de l’Àrea de Seguretat Ciutadana el dia 9 de novembre 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el passat 
22 de setembre van acordar per una àmplia majoria donar suport a la consulta del 9 de 
novembre i posar tots els mitjans possibles perquè es pugui dur a terme. A dia d’avui, 
el senyor Toni Romero Carbonell és el responsable de Seguretat Ciutadana i, per tant, 
el responsable que la jornada del dia 9 de novembre es desenvolupi amb tota 
normalitat i amb plenes garanties. Com ja ha manifestat, el grup municipal del PP no hi 
pensa participar, tot i que el senyor Aranda, personalment, considera que tant el grup 
municipal del PP com el del PSC hi haurien de participar, perquè és una jornada on es 
poden decidir uns sentiments o una opinió, democràticament, mitjançant les urnes. 
Pregunta al senyor alcalde què pensa fer en aquesta situació. 
 
El senyor alcalde creu que al Ple de suport del 9 de novembre va quedar 
inequívocament palès que l’Ajuntament col·laborarà en l’organització de la consulta. 
Probablement, abans del 9 de novembre passaran coses, però repeteix el que va dir 
en el Ple anterior, l’Ajuntament donarà totes les facilitats possibles perquè es pugui dur 
a terme i la gent pugui votar amb totes les garanties. 
 
16.- Concurs oposició per a places de caporal 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que al 
web municipal, a l’apartat d’anuncis, hi ha vist l’anunci del concurs oposició per a 
places de caporal i li ha estranyat veure un dels vocals del tribunal qualificador és 
justament un dels implicats en l’assumpte que han tractat avui mateix, una persona 
que ha estat assenyalada per una sentència de fer assetjament a la feina. No troben 
lògic que aquesta persona formi part d’un tribunal qualificador. Pregunta per què 
aquesta persona en forma part. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que aquest càrrec va formar part de tots els altres concursos que s’han fet a la 
Policia Local, ja que forma part de l’organigrama de la Policia Local. No es pot apartar 
ningú per una suposició, si algú ho vol recórrer serà de manera personal. En tot cas, 
s’hauria d’apartar aquesta persona del servei. 
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El senyor alcalde comenta que si abans ha demanat una unanimitat en el tema policial, 
considera que tampoc és bo que es faci una desacreditació del sergent. Explica que té 
tot el dret a estar a un tribunal i que és un bon professional que porta molts anys 
exercint la seva professió. És diferent que algun cop, com diu una sentència, hagi 
pogut tenir algun problema, però no creu que sigui bo acarnissar-se amb aquesta 
persona d’aquesta manera i amb el cos de la Policia Local en general. 
 
17.- Projecte de la Plaça Mercat 
 
La senyora Tenas es dirigeix al senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Indústria i Turisme per preguntar-li, tal i com 
ja ha fet la senyora Tamayo, si ja ha abandonat definitivament el projecte per a la 
Plaça Mercat o si tenia un projecte nou per engrescar-los. 
 
El senyor Lamana comenta que és bastant difícil engrescar la senyora Tenas i el que 
pot fer és explicar-li què han fet des de principis d’any per demostrar-li que la senyora 
Tenas no s’ha engrescat en pràcticament res. Van començar amb un projecte de 
dinamització de platges, s’ha demanat una subvenció a la Diputació per senyalitzar els 
accessos a la platja. S’ha fet el cens d’activitats de Canet i de locals buits, cosa molt 
important a l’hora de fer el Pla Estratègic, perquè així tenen localitzades les zones 
comercials. També estan fent el Pla Estratègic, del qual no sap si la senyora Tenas 
n’ha vist la documentació. 
 
La senyora Tenas explica que no té aquesta documentació. 
 
El senyor Lamana insisteix que es va enviar aquesta documentació per correu 
electrònic a través d’un enllaç al dropbox que ha esmentat anteriorment. Si de cas li 
farà arribar en paper perquè amb les noves tecnologies sembla que té algun problema. 
 
La senyora Tenas respon que això ho dirà el senyor Lamana, però ella insisteix que no 
ha rebut aquesta documentació. 
 
El senyor Lamana explica que han fet un arxiu amb tota la documentació i que les 
persones a qui va destinada només cal que se’l descarregui. Des de l’Àrea saben totes 
les persones que se l’han descarregat i la senyora Tenas no ho ha fet. 
 
La senyora Tenas explica que no té constància que s’hi hagi penjat res. 
 
El senyor Lamana contesta que si és així, podria haver enviat un correu o trucar a 
l’Àrea per preguntar per què no estava penjat. De tota manera, li tornarà a enviar. 
 
La senyora Tenas pregunta a la senyora Tamayo si ella té constància que al dropbox 
s’hagi penjat res. 
 
La senyora Tamayo explica que fa temps sí que s’hi havia penjat alguna documentació 
però que ara fa temps que no hi ha cap novetat. 
 
El senyor Lamana explica que aquest arxiu es va actualitzant, però que de tota manera 
ja li farà arribar. Continua explicant que l’Àrea també està implicada en el projecte 
Passarel·les. Estan fent les gestions amb les empreses per aquells nanos que tenen 
problemes a la ESO i entren en aquest projecte. Treballen amb la Unió de botiguers en 
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la campanya Viu el comerç a Canet i amb el canvi i l’ampliació de la junta d’aquesta 
associació. Han fet una nova pàgina web de Turisme; han senyalitzat el polígon 
industrial, es continuen fent les fires d’artesania, les de trobades de plaques de cava, 
les jornades gastronòmiques, que la senyora Tenas també deu conèixer, de la 
maduixa, del tomàquet, del bolet. Han fet cursos d’auxiliar en geriatria. 
 
La senyora Tenas interromp el senyor lamana i explica que participa en la majoria 
d’aquests actes que està enumerant el regidor, encara que abans aquest regidor hagi 
dit que no s’engresca mai en res. 
 
El senyor Lamana explica que li va enumerant tot allò que l’Àrea va fent per veure si la 
senyora Tenas s’engresca en algun projecte, perquè tenen la porta oberta per a les 
aportacions que vulgui fer. Continua explicant que en l’últim curs d’auxiliar en geriatria, 
de les 17 persones que el van fer, 14 ja estan treballant. En els cursos d’emprenedoria 
estan treballant amb gairebé 60 empreses. També tenen cursos d’anglès, han impulsat 
la dinamització al polígon, estan treballant amb tour operadors per promocionar el 
triangle modernista. Avui mateix han vingut 48 persones de França portats per un tour 
operador. Per últim, explica que estan fent una aplicació mòbil de Canet, per a la 
promoció econòmica del poble. 
 
La senyora Tenas felicita el senyor Lamana perquè se sap promocionar molt bé. Si 
promocionés el poble tan bé com es promociona ell, estaria fent una molt bona feina. 
 
El senyor Lamana insisteix que la Regidoria és oberta per a la senyora Tenas, perquè 
hi porti la seva saviesa i entre dos segur que faran més. 
 
La senyora Tamayo comenta que a ella l’engresca aquest projecte entre Cultura i 
Turisme i li demana al senyor Lamana si li pot facilitar les dades del cost que suposa. 
Ja entén que potser no les té aquí, però li agradaria poder veure-les. 
 
El senyor Lamana explica que el projecte té un pressupost de 18.000 euros 
subvencionats totalment per la Diputació de Barcelona. És una subvenció demanada 
des de la Xarxa de Governs Locals, des de les meses de concertació. 
 
18.- Problemàtica dels habitatges ocupats a Canet de Mar 
 
La senyora Tenas explica que fa cosa de més o menys un any, potser una mica més, 
en una sessió de Ple va fer una pregunta sobre uns pisos del torrent dels Lledoners 
que havien estat ocupats. En aquesta pregunta els va fer un prec específic que era 
que el govern fes un treball de prevenció que molts ajuntaments ja estaven fent. No 
creu que s’hagi portat a terme o si s’ha fet, no ha estat prou eficaç, perquè en aquest 
moment els consta que hi ha sis cases ocupades. L’ocupació d’uns habitatges és un 
delicte tipificat en el codi penal a l’article 245.2 i en els conceptes del dret processal hi 
ha tres tipus de delicte, els delictes privats, els semipúblics i els públics. Els delictes 
privats estan molt ben definits amb un sol article del Codi penal. Els delictes 
semipúblics ja són més amplis; i els delictes públics són aquells que no estan tipificats 
com a delictes privats o semipúblics. Ha volgut fer aquesta especificació perquè quan 
es parla amb l’Àrea de Seguretat Ciutadana els expliquen que no hi ha pogut fer res, 
perquè ho han de denunciar els propietaris. El Codi penal estableix per als delictes 
públics: tienen la obligación de denunciarlos cualquiera que haya tenido notícia de su 
perpetración. El incumplimiento de esta obligación lleva aparejada la correspondiente 
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sanción. Per tant, i així li ha dit gent que hi entén de dret, s’ha de denunciar d’ofici, 
l’ocupació d’aquestes cases s’hagués hagut de denunciar en el moment que els veïns 
van avisar la guàrdia urbana, els quals ho van fer quan encara no havien passat 24 
hores des de l’ocupació dels habitatges. Pregunta com és que això no es va produir, 
per què no es va denunciar directament des de l’Ajuntament i es van esperar que ho 
fessin els propietaris. D’aquesta manera va passar el temps, van passar les 24 hores 
durant les quals es poden fer fora els ocupes sense cap tipus de tràmits. 
 
El senyor Romero explica que potser la senyora Tenas no va entendre el que el senyor 
inspector va explicar a la reunió que havien mantingut el dia anterior. Aquest és un 
tema delicat, del qual la Policia està molt a sobre. Si vol, li poden fer un informe de 
totes les actuacions que estan duent a terme, de tots els seguiments i controls que 
s’han fet durant un any i escaig. Explica que el cos responsable d’aquests casos 
d’ocupació d’immobles és el cos de Mossos d’Esquadra, evidentment ajudats per la 
Policia Local i per qualsevol altre cos policial que hi hagi en aquell moment. En aquest 
assumpte hi ha un problema de legalitat. És el propietari del pis el que ha d’iniciar les 
accions per expulsar les persones que estan en aquell immoble. La Policia Local ja 
parla amb les persones físiques o jurídiques propietàries dels immobles ocupats, 
perquè iniciïn els tràmits per al desallotjament. La senyora Tenas si el que vol és que 
quan un Policia arribi a un habitatge ocupat de fa més de 72 hores, tregui aquesta 
persona del pis o la casa, aquest Policia no ho farà perquè estarà cometent una 
infracció. És la paraula d’una persona en contra de l’altra. S’ha de poder demostrar 
que aquesta persona no porta més de 24 hores ocupant l’habitatge. Això no és tan 
fàcil fer-ho i si és tan fàcil, com és que passen fets com el de can Vies a Barcelona. Si 
passen és perquè legalment no es pot fer el que proposa la senyora Tenas. Cap agent 
incorrerà en res que sigui il·legal, perquè sap que li pot costar el seu lloc de treball. 
 
La senyora Tenas explica que no és que no l’hagués entès, senzillament li està dient 
que hi ha una altra opció per solucionar aquest problema, que també és legal. La 
documentació que ha portat són textos legals i el fet que estigui tipificat com a delicte 
públic vol dir que no cal que es denunciï per part del propietari dins les 24 hores 
després de l’ocupació de l’habitatge. Aquesta denúncia s’ha de fer d’ofici sigui el cos 
que sigui, la Policia Local o els Mossos d’Esquadra. Després, a posteriori, es localitza 
el propietari i aquest pot fer la denúncia. A Canet es van denunciar ocupacions dins les 
24 hores establertes per part dels veïns i no es va fer cap tràmit per fer-los fora. 
Aquestes denúncies estan documentades fins i tot amb fotografies. Comenta que ha 
parlat amb gent que ho està fent i li demana al senyor Romero que no digui que no és 
així. 
 
El senyor Romero pregunta qui està fent això, a la qual cosa la senyora Tenas respon 
que són els Mossos d’Esquadra. 
 
El senyor Romero explica que són els que tenen la competència per fer-ho. 
 
La senyora Tenas pregunta per què no van trucar els Mossos d’Esquadra. 
 
El senyor Romero explica que en aquest cas potser es va trucar els Mossos passades 
les 24 hores, però torna a insistir que la senyora Tenas ho veu molt fàcil, però no ho és 
tant, perquè ha de ser un jutge el que dicti sentència perquè es puguin expulsar els 
ocupes. 
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La senyora Tenas explica que no fa falta aquesta autorització del jutge, a la qual cosa 
el senyor Romero comenta que potser en la forma de fer de la senyora Tenas no fa 
falta. 
 
El senyor alcalde comenta que potser el paper ho aguanta tot, però la realitat és una 
altra. 
 
La senyora Tenas contesta que li està parlant de la realitat. 
 
El senyor alcalde explica que li podria fer arribar totes aquelles actuacions que es fan 
diàriament des de l’Ajuntament i des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana on pot veure la 
feina que s’ha fet en aquest sentit. S’ha creat una comissió específica per aquest 
problema. Comenta que tan malament no ho deuen està fent, quan des de poblacions 
properes com Calella, Sant Pol, Pineda i Sant Vicenç de Montalt pregunten com s’està 
fent a Canet de Mar perquè ja se n’han solucionat uns quants. És molt fàcil dir que 
aquestes problemàtiques es poden solucionar amb 24 hores, quan no s’hi està al 
sobre, però la senyora Tenas sap que no és veritat que es pugui fer al 100%. 
 
La senyora Tenas comenta que dirà una frase del president de l’Uruguai quan li van dir 
que era el país que estava més bé de Sudamèrica. Va contestar: pués que mal que 
están los otros. 
 
El senyor alcalde torna a repetir que el paper ho aguanta tot i afegeix que les dites 
també.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.56 hores de 
tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental,    L’alcalde, 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 


