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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 5 DE
NOVEMBRE DE 2014
Caràcter: extraordinari
Hora que comença: 20.38 hores
Hora que acaba: 21.15 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 inicial modificació ordenances fiscals exercici 2015
2) Aprovació modificació de crèdit 32/2014
3) Aprovació inicial modificació Ordenança reguladora de les autoritzacions de
terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar
4) Aprovació xifra de població a 1 de gener de 2014
5) Aprovació renúncia representant del grup municipal del PP i el del grup
municipal d’ERC al Patronat de la Fundació els Garrofers i nomenament dels
nous representants
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El senyor alcalde obre la sessió donant la benvinguda a tothom i explica que com tots
els plens extraordinaris no hi haurà torn de precs i preguntes. Recorda a la sala que les
intervencions dels grups municipals aniran de menor a major representació en el Ple.
Dit això, dóna pas al primer punt de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI 2015
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 02/2004, de
5 de març (endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vist l’informe emes, en data 29 d’octubre de 2014, per l’Interventor i la Secretària de la
Corporació, el contingut del qual es transcriu a continuació:
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“Daniel Martín i Enrique, interventor i Cristina Cabruja i Sagré, Secretària Accidental de
l’Ajuntament de Canet de Mar, emeten el següent
INFORME
1. Assumpte
Modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2015.
2. Fonaments de dret
2.1. D’acord amb l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL), les entitats locals tenen autonomia per establir i exigir tributs d’acord
amb el que estableix la legislació de l’Estat reguladora de les hisendes locals.
La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis.
2.2. El Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, regula en els articles 15 i següents el procediment
per a la imposició i ordenació dels tributs propis i de les ordenances fiscals que els
regulen.
2.3. D’acord amb l’art. 16.1 del TRLRHL, les ordenances fiscals relatives als tributs no
regulats en l’art. 59.1 han de contenir com a mínim:
a) Determinació del fet imposable, subjecte passiu, responsables, exempcions,
reduccions i bonificacions, base imposable i liquidable, tipus de gravamen o quota
tributària, període impositiu i meritament.
b) Règims de declaració i d’ingrés.
c) Dates de l’ aprovació i de l’inici de l’aplicació.
2.4. D’acord amb l’art. 16.2, les ordenances fiscals relatives als tributs a què fa referència
l’art. 59.1 contindran, a més a més, dels elements necessaris per a la determinació de les
quotes tributàries, les dates de l’aprovació i de l’inici de l’aplicació.
2.5. Segons allò establert a l’art. 24.2 TRLRHL l’import de les taxes que s’estableixin o es
modifiquin no podran excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o
activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. Aspecte
aquest que hauria de quedar acreditat en l’expedient.
2.6. El procediment per a l’aprovació de les ordenances fiscals és el regulat en l’art. 17
del TRLRHL:
a) Acord d’aprovació provisional adoptat pel ple de la corporació amb el quòrum de
majoria simple.
b) Exposició al públic durant 30 dies hàbils, com a mínim, en el butlletí oficial de la
província, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar
reclamacions, si s’escau.
c) Finalitzat el termini d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es resoldran, i
l’entitat acordarà l’aprovació definitiva, si escau, de les ordenances fiscals. Si no s’han
presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors provisional,
sense necessitat de cap nou acord plenari.
d) Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
ordenances o de les seves modificacions han de ser publicats en el BOP, moment en el
qual entraran en vigor.
e) Contra l'aprovació definitiva de l'ordenança o de les modificacions es podrà interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la seva publicació
en el BOP.
3. Conclusions
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris signants, aquest es el procediment
legal que caldria seguir la modificació de les ordenances fiscals.”
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 3 de novembre 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 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, set vots en contra 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 provisionalment per l’exercici de 2015 i següents, la modificació de
les ordenances fiscals que a continuació es relaciona, el text de les quals figuren en
l’annex que consta als presents acords:
-

-

-

Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre Béns Immobles.
Ordenança fiscal núm. 7. Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general.
Ordenança Fiscal núm. 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.
Ordenança fiscal número 20. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
Ordenança fiscal número 29. Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries.
Ordenança fiscal general Reguladora dels Preus Públics

SEGON.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer
cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre
de 2014.
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
ANNEX MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2015
Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles.
Es proposa la modificació de l’ordenança amb els següents objectius:




Adaptar l’ordenança a la modificació dels articles 68 i 69 del TRLRHL duta a
terme per la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, afegint dos nous apartats en el punt
8 de l’article 6 de l’ordenança.
Reducció del tipus de gravamen del béns urbans un 10%, fixant-lo en
conseqüència en el 0,88 %.

En conseqüència, el punt 8 de l’article 6e de l’ordenança quedaria redactat de la
següent manera:
“8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a
continuació en cadascun dels següents casos:
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions
susceptibles d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament
o a l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en vigor de les ponències de
valors, no s’hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de l’aprovació
de les mateixes, el valor base serà l’import de la base liquidable que, d’acord
amb les alteracions esmentades, correspongui a l’exercici immediat anterior a
l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.
b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el
termini de reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral
mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i
inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor
cadastral per l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció
General del Cadastre.
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el
coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent
a la resta dels immobles del municipi.
c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació
dels coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat
determini un decrement en la base imposable dels immobles, el valor base
serà la base liquidable de l'exercici immediatament anterior a dita actualització.
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d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals
produïts com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva
previstos en la normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que
tinguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la
diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta
diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de
l'Estat que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà,
en cada any, la diferència positiva entre el valor cadastrals resultant de dita
actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient
reductor aplicat.
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a
l’entrada en vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva
anterior classificació.
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que
tenien, el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b)
anterior. ”
I el punt segon de l’article 7, quedaria redactat de la següent manera:
“2. El tipus de gravamen serà el 0,88 per cent quan es tracti de béns urbans i el
0,798 per cent quan es tracti de béns rústics.”
Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per aprofitament especial del domini públic local,
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general.
Es proposa la modificació de l’ordenança amb l’objectiu d’adaptar el redactat de
l’Ordenança municipal reguladora d’aquesta taxa a l’exclusió de la regulació referida a
la taxa corresponent a les operadores de telefonia mòbil, conforme als criteris derivats
dels pronunciaments judicials del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sentència
de 12 de juliol de 2012 i Interlocutòria de 30 de gener de 2014), i del Tribunal Suprem
(per totes, Sentència de 5 d’abril de 2013).
En conseqüència, el redactat d’aquesta ordenança fiscal es el següent:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès
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general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, que es regirà per
aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa
o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini
públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès
general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que
materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals,
amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de
comunicació diferents de la telefonia mòbil.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministraments
d’interès general.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part
important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de
gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses
que explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu
caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests
serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat
anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals
s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són
de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti
aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per
ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en
l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t.- Responsables i successors
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

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades
com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les
persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes
previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
Article 5è.- Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de
l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat
anterior el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la
taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el
terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la
xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin
estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en
aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de
l’empresa, que corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat
de l’empresa.
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició
de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o
d’altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
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e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de
les empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades
per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és
subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts
procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de
subministrament que s'utilitzin en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites
en la secció 1a. o 2a. del Registre administratiu d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera
necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest
règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses
puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure
en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del
seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o
entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són
compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per
la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les
quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
Article 6è.- Tipus i quota tributària
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable
definida a l’article 5è d’aquesta Ordenança.
Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local
necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el
període impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu.
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.
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Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament,
que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts
facturats en el trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació
de qualsevol subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de
fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent,
així com la data de finalització.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat
hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme
municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups
integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta
Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de
l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses
subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en concepte
de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix
l’apartat a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels
imports dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de
mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat
satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a
què es refereix l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació
s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa
utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import
s’afegirà amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2
d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat,
segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
Article 9è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades
totalment o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes
als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives
dels subjectes passius a fi de simplificar el compliment de les obligacions
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formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i
la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als
Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en
la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí
regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució
competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 10è.- Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta
de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix
infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments
de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran
d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta,
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el ........ i que ha quedat definitivament
aprovada en data ........, regirà des del dia 1 de gener de 2015 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.”
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Ordenança fiscal número 13. Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al
mercat municipal, i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada
estival.
A l’article 6é de l’ordenança, i en relació a la taxes per atraccions regulades a l’apartat
primer, corregir l’error material especificant clarament el preu €/m2 i no pas metro
lineal, en concret:
Apartat primer.- Fires i festes
Per atraccions de menys de 10 m2
Per atraccions de 10 m2 a 30 m2
Per atraccions de 31 m2 a 50 m2
Per atraccions de 51 m2 a 150 m2
Per atraccions de més de 150 m2

18 €/m2
10 €/m2
8 €/m2
7 €/m2
5 €/m2

Ordenança fiscal número 20. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
Es proposa adaptar les taxes a allò que preveu el Decret 64/2014, de 13 de maig en
relació al regim de comunicacions prèvies, modificant els 3 primers apartats de les
taxes que hi figuren a l’article 6.1., segons el següent detall:
EUROS
1. Tramitació de llicència d’obra menor:
- Amb llicència
- Sense llicència
2. Comunicacions prèvies:

168,21 €
301,81 €

- Amb comunicació prèvia
- Sense comunicació prèvia
3. Tramitació de llicència d’obra major de
projecte bàsic o conjuntament amb
l’executiu:
- Amb llicència:
-Mínim:
-Preu per m2 a construir (Obra
nova)
-Preu per m2 a construir (Ampliació)
-Preu per m2 a construir (Reforma)

28,71 €
103,26 €

- Sense llicència:
-Mínim:
-Preu per m2 a construir (Obra
nova)
-Preu per m2 a construir (Ampliació)
-Preu per m2 a construir (Reforma)

333,96 €
3,34 €/m2
2,51 €/m2
1,67 €/m2
617,83 €/m2
6,18 €/m2
4,64 €/m2
3,09 €/m2
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Ordenança fiscal número 29. Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries.
Afegir en l’article 5 un apartat 3 amb el següent redactat:
“La bonificació per entrada a la deixalleria serà d’aplicació no únicament per a
les taxes de residus domiciliaries sinó també per la taxa de solars públics.”
Ordenança fiscal general Reguladora dels Preus Públics
Es proposa la incorporació en l’annex de l’Ordenança General reguladora dels preus
públics els següents preus públics de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme:
-

Preu públic per a la venda de la publicació “El Griu de Canet”.
Preu públic per la venda del mapa turístic de Catalunya.

En conseqüència, es proposa afegir el següent apartat a l’annex de l’Ordenança
General reguladora dels preus públics
“
VII. PREUS PÚBLICS ÀREA DE PROMOCIÓ ECONOMICA I TURISME
7€
 El Griu de Canet
 El Griu de Canet (amb Carnet Club Super 5,60 €
3, grups escolars i famílies nombroses)
2€
 Mapa turístic de Catalunya
”
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que es pot dir que amb aquesta proposta de modificació d’ordenances fiscals, s’ha
conclòs un període, el que va del 2011 al 2014, en què el ciutadà ha vist incrementat el
seu rebut de l’Impost sobre Béns Immobles per raó d’un procés de revisió cadastral,
que tenia com a finalitat eixugar el dèficit de tres milions i mig d’euros que tenia
l’Ajuntament. La proposta que el govern municipal fa al Ple és la congelació d’aquest
impost per a l’any 2015, en base a reduir en un 10% el tipus de gravamen de
competència municipal, passant del 0,98 al 0,88 per tal de compensar l’apujada de la
base liquidable de l’impost. Si el Ple aprova aquesta proposta, la conseqüència serà
que el ciutadà canetenc pagarà, el proper any, el mateix que ha pagat aquest any.
També es proposarà en el seu moment, quan es presenti el pressupost, mantenir la
subvenció per aquest impost per als contribuents amb una situació econòmica
desfavorida que s’ha instaurat per primera vegada aquest any al municipi. Una altra
Ordenança que es modifica en positiu és la de la recollida d’escombraries. S’afegeix
que la bonificació per entrada a la deixalleria s’aplicarà també a la taxa dels solars
públics. També està previst al pròxim pressupost una partida per subvencionar
aquesta taxa en l’exercici 2015 amb un reglament que es farà abans d’acabar aquest
any, perquè pugui entrar en vigor a partir de principis d’any. L’objectiu o la pretensió de
tot govern ha de serque el ciutadà tingui la sensació que el que paga pels serveis que
rep és just o el més just possible. Per tant, entenen des del govern municipal que el
camí per donar un millor servei al ciutadà no és el d’apujar impostos, sinó el de fer una
bona gestió dels recursos municipals.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
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aquest any veuen bé, en línies generals, el tarannà o la forma de tractar les
ordenances, però sí que els agradaria afegir un seguit d’esmenes, que reconeix que
les podrien haver entrat una mica abans i no fer-ho tan justos de temps. Han consultat
a Secretaria si el fet d’abstenir-se en aquest punt els permetria presentar al·legacions
durant el termini d’exposició pública. Se’ls ha dit que no és possible, que les
al·legacions només es poden presentar si es vota en contra. Per tant, han decidit
exposar les esmenes ara mateix i si no s’hi poden incorporar, les presentaran en forma
d’al·legacions. Explica que el primer punt seria instar a una nova revisió cadastral en
els propers exercicis, perquè consideren que el moment actual no és el moment de fa
uns anys, quan es va fer la revisió cadastral, ja que aquesta revisió es va fer durant la
bombolla immobiliària. Un segon punt fa referència a les bonificacions. El seu grup
planteja dues bonificacions, una és per a les famílies nombroses i l’altra per als
propietaris d’habitatges o locals que els tinguin buits, per tal que els posin a lloguer,
incentivar-los d’alguna manera perquè s’incrementi la borsa de lloguer. Una altra
esmena que volen proposar és mantenir i, en tot cas si és necessari, augmentar la
partida de subvencions per a famílies contribuents amb dificultats. El senyor Gregori ja
ha dit que s’han compromès a mantenir aquestes subvencions en el pressupost de
l’any vinent, però seria interessant augmentar-la si fos possible, tot i que ara mateix
s’ha obert la segona convocatòria d’aquestes subvencions i potser ja no caldrà fer-ho,
perquè ja s’ha previst aquesta despesa. També plantejaven estendre la taxa de
residus i també els han confirmat que ja ho han fet. Aquest punt, doncs, ja estaria
resolt, cal veure si es poden tenir en compte els que no han previst.
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que des de
l’any 2011 el seu grup municipal reclama una revisió cadastral, perquè considera que
la valoració que es va fer no estava d’acord amb la situació del moment. I després de
tres anys continua sense estar d’acord amb la situació econòmica i social actual de la
població. Per tant, el seu vot serà en contra, tot i que els sap greu, perquè si veiessin
una clara iniciativa del govern per dur a terme aquesta nova revisió cadastral de cara a
l’any que ve, es replantejarien el seu sentit del vot. Explica que els ciutadans de Canet
no veuran el rebut de l’IBI rebaixat l’any 2015, ja que com a mínim pagaran el mateix
que al 2014, ja que es rebaixa el tipus impositiu, però la valoració dels béns immobles
dels canetencs any rere any es va incrementant. Repeteix que el seu vot serà en
contra, però si hi ha alguna possibilitat de dur a terme aquesta revisió cadastral,
podrien plantejar-se votar en un altre sentit.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor
del grup municipal del PSC.
El senyor Gregori explica que quan es va fer aquesta revisió cadastral, i comenta que
no s’ha de perdre de vista la raó per la qual es va fer, que ara no recordarà, ja es va
preveure una possible reducció de preus d’un 20%. S’ha d’entendre que el valor
cadastral és el 50% del valor real de mercat que té la propietat. Si es miren els
increments de les bases, es pot comprovar que aquest valor cadastral s’incrementa un
10% cada any. Això vol dir que durant aquests tres anys el valor cadastral en base a
l’any 98, que és l’últim any que es va fer la revisió s’ha incrementat un 30%. Els preus
dels immobles durant els anys de la bombolla immobiliària van pujar més d’un 200%.
Per tant, la base imposable d’aquest moment encara no ha arribat a superar ni el 50%
del valor real de mercat que tenen els immobles. Per tant, no és una situació de
despropòsit les bases imposables que en aquest moment s’estan aplicant.
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La senyora Tamayo pregunta si tenen present considerar alguna de les altres
propostes que ha fet el seu grup, sobre les bonificacions.
El senyor Gregori explica que l’any passat van pensar que subvencionar l’IBI era més
just, perquè van considerar que hi podia haver famílies nombroses que tenien un
poder adquisitiu molt alt i creu que és més prioritari bonificar persones amb problemes
econòmics que no pas una família nombrosa que pot ser que tingui un bon poder
adquisitiu. De tota manera, estudiaran aquestes propostes, ja que és difícil poder-les
valorar en aquest moment. Pel que fa a la bonificació de les propietats que es posin en
lloguer també pot provocar una diferenciació respecte a la persona amb un habitatge
habitual. Bonificar el propietari d’un habitatge del qual n’està traient un rendiment
econòmic no li sembla just.
La senyora Tamayo explica que es tractaria de condicionar-ho al fet que estigués en
una borsa de lloguer, igual que els locals buits.
El senyor Gregori comenta que ho estudiaran.
El senyor alcalde li comenta a la senyora Tamayo que en tot cas entri les al·legacions
per registre i s’estudiaran.
El senyor Aranda pregunta quin tant per cent de gent s’ha pogut beneficiar de la
subvenció de l’IBI.
El senyor Gregori explica que s’han rebut unes 40 sol·licituds i sobre unes 30
compleixen els requisits. Hi ha uns 8.000 euros de subvenció i per això han tret una
segona convocatòria ampliant els ingressos mínims perquè hi puguin accedir més
famílies.
2.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDIT PER
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 32/2014
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 32/2014, 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 3 de novembre 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 32/2014,
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 32/2014 que es descriu a continuació, es
conforme a la legislació aplicable:
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Altes:
Partida
12 93400 63500
21 15501 62300
30 43000 22799
32 33800 20200
51 32101 63300
31 33700 62300
51 32103 61900

Descripció

Import

MOBILIARI
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIÓ I UTILLATGE
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
LLOGUER EDIFICIS NAU INDUSTRIAL
CALEFACCIÓ ESCOLA MISERICÒRDIA
CALEFACCIÓ ENVELAT
TREBALLS PINTAR EL PALAUET

3.000,00 €
10.000,00 €
18.600,00 €
13.068,00 €
5.400,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €

Total Altes

95.068,00 €

Baixes:
Partida

Descripció

Import

21 15500 61900 ALTRES INVERSIONS EN INFRAET.I BENS D'US GENERAL
Total Baixes

95.068,00 €
95.068,00 € "

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 3 de novembre 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 32/2014,
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses:
Altes:
Partida
12 93400 63500
21 15501 62300
30 43000 22799
32 33800 20200
51 32101 63300
31 33700 62300
51 32103 61900

Descripció

Import

MOBILIARI
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIÓ I UTILLATGE
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
LLOGUER EDIFICIS NAU INDUSTRIAL
CALEFACCIÓ ESCOLA MISERICÒRDIA
CALEFACCIÓ ENVELAT
TREBALLS PINTAR EL PALAUET

3.000,00 €
10.000,00 €
18.600,00 €
13.068,00 €
5.400,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €

Total Altes

95.068,00 €

Baixes:
Partida

Descripció

21 15500 61900 ALTRES INVERSIONS EN INFRAET.I BENS D'US GENERAL
Total Baixes

Import
95.068,00 €
95.068,00 €
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SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 32/2014 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
6
7
8
9

Denom inació
ingre ssos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació Inversions Reals
Transferència Capital
Actius Financer
Passius Financers
Total Ingress os
Despeses
Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions Reals
Transferència Capital
Actius Financer
Passius Financers
Totals de spes es
Diferència

Pres supost
Modificacions
Inicial
Exercici
6.205.646,00 €
20.000,00 €
2.742.108,00 €
45.454,38 €
3.267.507,00 €
325.155,31 €
101.700,00 €
0,00 €
199.290,00 €
0,00 €
1.115.324,39 €
0,00 €
12.536.251,00 €
1.485.934,08 €
4.961.140,00 €
4.444.603,14 €
386.084,00 €
336.126,86 €
760.633,00 €
0,00 €
0,00 €
1.647.664,00 €
12.536.251,00 €
0,00 €

55.085,55 €
499.557,36 €
-13.769,71 €
99.041,84 €
824.646,38 €

21.372,66 €
1.485.934,08 €

Modificació 32/2014
Augm ent
Dism inució

0,00 €

0,00 €

31.668,00 €

63.400,00 €

95.068,00 €

95.068,00 €

95.068,00 €

Pre ssupost
Definitiu
6.205.646,00 €
20.000,00 €
2.787.562,38 €
3.592.662,31 €
101.700,00 €
0,00 €
199.290,00 €
1.115.324,39 €
0,00 €
14.022.185,08 €
5.016.225,55 €
4.975.828,50 €
372.314,29 €
435.168,70 €
1.553.611,38 €
0,00 €
0,00 €
1.669.036,66 €
14.022.185,08 €
0,00 €

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que el pressupost municipal s’ha d’entendre com una eina de gestió que s’ha d’anar
adaptant, en el transcurs de l’any, a les necessitats que puguin anar sorgint. Ha de ser
flexible, perquè la rigidesa pot ser contraproduent i pot fer perdre oportunitats de
millora dels serveis municipals. En aquest cas, es proposa al Ple la modificació per
prioritzar determinades inversions. Així, la partida d’inversions en via pública es
considera que la seva realització es pot dur a terme a principis de l’any vinent i
destinar aquesta dotació econòmica a treballs, entre altres, de rehabilitació del
Palauet, que s’entenen com a necessaris, a la millora del sistema de calefacció de
l’escola Misericòrdia, ja que ara seria el temps oportú per fer-ho, a la instal·lació del
calefactor a l’envelat de Vil·la Flora i a posar els llums de Nadal als carrers, actuació
que sempre ha estat condicionada a la situació econòmica municipal. Per aquests
motius porten al Ple la proposta de modificació del pressupost del present exercici.
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que com
bé deia el senyor Gregori, s’ha d’entendre el pressupost com una eina de gestió i, per
això normalment el seu grup municipal vota a favor d’aquestes modificacions. Demana
al regidor d’Hisenda que els expliqui una nova partida, que és la de lloguer d’edificisnau industrial amb una dotació de 13.068 euros i li sembla que als pressupostos ja hi
havia una partida similar. Pregunta si aquesta modificació és per incrementar aquesta
partida o és per pagar el d’altres anys.
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el govern
ja sap que el grup municipal d’ERC, no havent aprovat els pressupostos per a l’any
2014, com sempre, s’abstindrà en aquest assumpte.
El senyor Gregori explica a la senyora Tamayo que aquesta nova partida correspon a
la nau industrial que estan utilitzant entitats com els Perkutes o la Colla de Reis.
Correspon a l’any passat, perquè no s’havia signat encara el conveni amb el propietari,
ja que no se sabia ben bé qui era, el propietari. En aquests moments s’està arribant a
un acord amb el banc que sembla que en té la propietat.
3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE
TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR A CANET DE MAR
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 25 d’octubre de 2011,
va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses,
vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, el text íntegre de la qual figura en
document annex a aquesta proposta (document annex).
Atès que el text íntegre d’aquesta Ordenança es va publicar al BOP de data 5 de
gener de 2012 i va entrar en vigor el dia 28 de gener del mateix any.
Vist l’informe de la secretària accidental, Cristina Cabruja i Sagré, el qual es transcriu a
continuació:
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, vist
l’esborrany de la modificació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de
terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, per encàrrec de l’Alcaldia i de
conformitat amb el que disposa l’article 179 del TRLMC, emet el següent
Informe
La proposta de la modificació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de
terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, s’haurà de tramitar conforme al
procediment establert a l’article 49 del a Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local
(LBRL):
a)
b)
c)
d)

Aprovació inicial pel ple de la corporació
Informació pública amb audiència als interessats per 30 dies
Resolució de reclamacions
Aprovació definitiva pel ple de la corporació

En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovada definitivament la
modificació de l’Ordenança, caldrà que sigui publicada íntegrament i que se’n remeti
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còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma. La remissió s’ha de fer
prèviament a la publicació i s’ha de deixar transcórrer el termini de 15 dies hàbils a què
es refereix l’article 65.2 de la LBRL. Si en aquest termini no es formula cap requeriment,
la publicació ulterior ha de ser íntegra i en el BOP, amb el benentès que aquesta
modificació no entra en vigor fins que no s’hagi publicat completament el seu text
conforme estableix l’article 70.2 de la LBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local i hagi transcorregut
l’al.ludit termini de 15 dies (65.2 LBRL).

Vist i trobat conforme l’informe emès per la TAG d’Urbanisme, que es transcriu a
continuació:
Na Dolors Puig Gómez, TAG de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la
proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar,
INFORMA
Primer.- En data 5 de gener de 2012 es va publicar al BOPB l’anunci d’aprovació
definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de terrasses,
vetlladors i mobiliari auxiliar.
En l’ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari
auxiliar es va establir que aquelles terrasses que es vulguin instal·lar en zones
d’aparcament obertes al trànsit rodat serà necessari que instal·lin una tarima per tal
d’elevar la terrassa fins l’alçada de la vorera per motius d’accessibilitat i de seguretat de
les persones usuàries de la terrassa. No obstant, la instal·lació d’aquesta tarima pot
suposar una important despesa econòmica depenent de les dimensions de la terrassa i
de la qualitat del material que es vulgui col·locar per tal de garantir-ne la durabilitat.
La greu situació de crisi econòmica que afectava Catalunya i l'Estat espanyol afectava
també a les activitats del municipi de Canet de Mar, que veien reduïts els seus ingressos
per l’augment de preus, despeses i impostos, i la reducció de clients o del que
consumien els seus clients.
Així doncs, es va considerar adequat que s’atorgués un marge de temps perquè els
titulars de les activitats poguessin fer front la inversió que suposa l’adquisició i instal·lació
de la tarima de la terrassa.
En aquesta línia, i atenent a altres qüestions, el Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data
4 d’abril de 2013, va adoptar l'acord d’aprovació inicial de la modificació l’Ordenança
municipal reguladora de les autorització de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a
Canet de Mar amb les finalitats, d’una banda, d’ampliació dels horaris màxims d’obertura
i tancament de les terrasses de manera excepcional i, de l’altra, la inclusió d’una nova
Disposició transitòria única en els termes següents:
Disposició transitòria única.
Les disposicions d’aquesta ordenança que fan referència a l’obligatorietat de col·locar
tarimes en les terrasses que es vulguin instal·lar en zones d’aparcament obertes al
trànsit rodat per motius de seguretat, entraran en vigor a partir del 15 d’abril de 2015,
coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, tenint en compte que dita instal·lació
representa una inversió important que cal fer compatible amb els efectes que la crisi
econòmica actual provoca en els negocis afectats.
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En data 26 de juny de 2013 es va publicar al BOPB l’anunci d’aprovació definitiva de
l’esmentada modificació.
SEGON.- Un any i escaig després de la modificació referida, es pot dir que la greu
situació de crisi econòmica que s’apreciava l’any 2013, i que va donar lloc a l’aprovació
de la Disposició transitòria única de l’Ordenança, continua vigent enguany, més tenint en
compte les condicions meteorològiques desfavorables d’aquest estiu, que no han afavorit
gens la recuperació econòmica de les activitats dedicades a la restauració.
A la vista que les previsions econòmiques elaborades per organismes com la OCDE
(Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) estimen que la
recuperació s’accelerarà mica en mica durant els pròxims dos anys, es creu convenient
establir una nova moratòria, per aquest mateix termini, en l’aplicació de l’obligatorietat de
col·locar tarimes en les terrasses.
En els termes precedents s’informa favorablement l’aprovació inicial de la modificació de
l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a
Canet de Mar.

Vista la justificació que fa l’informe de la TAG d’Urbanisme municipal i la modificació
que es proposa i que és la següent:
Modificació de la disposició transitòria única:
Les disposicions d’aquesta ordenança que fan referència a l’obligatorietat de col•locar
tarimes en les terrasses que es vulguin instal•lar en zones d’aparcament obertes al
trànsit rodat per motius de seguretat, entraran en vigor a partir del 15 d’abril de 2017,
coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, tenint en compte que dita instal•lació
representa una inversió important que cal fer compatible amb els efectes que la crisi
econòmica actual provoca en els negocis afectats.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 3 de novembre 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 de Medi Ambient, s’acorda
per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de
dret del Ple municipal:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, que es
transcriu en el cos d’aquest acord.
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a informació pública i audiència
als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments,
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el
tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut el qual sense
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament
sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a partir de l’endemà
de la publicació al BOP.
TERCER.- Aprovada definitivament, aquesta modificació es publicarà íntegrament en
el BOP i entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci
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en el tauler de la corporació i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al BOP en el
qual s’hagués publicat íntegrament el text.
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat
autònoma.
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient,
explica que a principis del 2012 es va aprovar aquesta Ordenança on hi havia un
apartat que establia que les terrasses que ocupaven una part d’aparcaments per a
vehicles, havien de construir un entarimat per garantir l’accessibilitat i la seguretat de
les persones. Un any després de l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança, van tenir
diferents reunions amb propietaris de bars i restaurants en les quals van comunicar al
govern que era una instal·lació excessivament cara en uns moments com els que
s’estaven passant, amb la crisi econòmica a sobre i, per tant, a principis del 2013 es va
fer una disposició transitòria que establia un termini de moratòria per a col·locar
aquestes instal·lacions que s’acaba l’abril del 2015, quan comença la temporada
d’estiu de l’any vinent. Un cop s’ha acabat aquesta temporada d’estiu, han tornat a
tenir reunions amb els restauradors i propietaris de bars, els quals entenien que el
termini per posar aquestes terrasses s’acaba l’any que ve, però com que la crisi
continua i aquest estiu no hi ha ajudat gaire a causa del mal temps, han demanat una
moratòria de dos anys més, amb l’esperança que les condicions millorin i la crisi
s’acabi. De fet, hi ha hagut bars i restaurants que ja les han instal·lades i quan algú en
vol comprar un, des de l’Ajuntament se li recomana que ja la instal·li, perquè tard o
d’hora l’haurà de posar. Així, doncs, la proposta que presenten al Ple és per donar un
termini de dos anys més per posar aquesta instal·lació i que s’acabi al mes d’abril de
2017.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
estan d’acord amb la senyora Sánchez perquè no ha estat un bon estiu per als bars i
els restaurants i la situació econòmica tampoc no ha millorat. És cert que hi ha bars i
restaurants que ja s’han adaptat a la normativa i pregunta quin percentatge
representen del total. Ho pregunta per no crear greuges comparatius amb aquest tant
per cent que sí que ha fet el que l’Ordenança requereix.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que
també estan d’acord amb el fet que aquest estiu ha estat molt dolent per la restauració
i troben molt bé que es prengui aquesta mesura. Però el que també es planteja el seu
grup és el mateix que ha manifestat la senyora Tamayo, que es creï un greuge
comparatiu amb aquells que ja ho han instal·lat. El seu grup però, va una mica més
enllà. Tot i que quan es va plantejar aquesta normativa els va semblar correcte, potser
vist el resultat caldria plantejar-se una modificació d’aquesta normativa. Potser el millor
seria estudiar el poble per carrers o zones, i mirar si hi ha llocs on aquests entarimats
no són tan necessaris quant a seguretat i la inversió no és proporcionalment justa i, en
canvi, hi ha zones on les terrasses són més petites, i per tant la inversió no és tan
gran, però també estan més pròximes a la circulació que les fa necessàries per a la
seguretat de les persones. Creuen que potser en comptes de fer una moratòria de la
normativa, caldria fer un replantejament més acurat d’aquesta Ordenança.
La senyora Sánchez explica que els que s’han adaptat ja a la normativa són els bars i
els restaurants que han obert de nou en nou. Creu que els és més fàcil fer la inversió
d’entrada. Hi ha hagut altres bars i restaurants que també s’han adaptat perquè tenien
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altres elements decoratius que s’havien fet malbé i han aprofitat per adaptar-se. Els
que costa més que s’adaptin són els que tenen una zona molt gran i els suposa una
inversió molt cara. Es dirigeix a la senyora Tenas i li comenta que no està massa
d’acord amb el que ha exposat, perquè si es fes diferències de zones en la població
potser sí que aleshores es produirien greuges comparatius. No només es tracta d’un
assumpte de seguretat respecte a la circulació de vehicles, sinó que també es tracta
d’un tema d’accessibilitat. Aquest és el principal motiu pel qual es demanen aquestes
tarimes, pels possibles desnivells que hi pot haver des de la vorera fins a la zona de la
terrassa. D’aquesta manera, les persones amb problemes de mobilitat hi podran
accedir amb normalitat.
La senyora Tenas considera que seria interessant mirar cas per cas i, evidentment,
tenint en compte també l’accessibilitat. Considera que hi ha llocs que tant per
seguretat com per accessibilitat sí que és necessari fer aquesta inversió, però n’hi ha
d’altres que ni per seguretat ni per accessibilitat ho és tant. El problema de no revisar
aquesta normativa és que les moratòries potser s’eternitzaran, ja que no se sap com
estarà el país l’any 2017 i es poden trobar que s’hagi de retardar fins a l’any 2020 o
més enllà.
La senyora Sánchez explica que no hi veu cap problema a fer una revisió d’aquesta
normativa, però també s’ha de tenir en compte que moltes vegades, per les raons que
sigui, en alguns establiments no s’ha pogut adaptar perquè la normativa demana uns
canvis que són inviables i continuen sense adaptar-se. Posa l’exemple de botigues a
les quals no s’ha pogut fer una rampa d’accés perquè no era possible. Amb això vol dir
que ara ja es fa de mirar cas per cas, per veure si és possible adaptar-se a la
normativa genèrica o cal que en sigui una excepció. També comenta que a dia d’avui
no ha entrat cap instància a l’Ajuntament de cap comerç que al·legui que no es pot
adaptar a la normativa per alguna raó que no sigui l’econòmica. Si hi ha alguna
activitat que es troba amb la circumstància que no es pot adaptar per alguna altra raó,
només cal que faci una instància explicant-ho, s’estudia i es decideix què s’ha de fer.
Considera que això és un assumpte diferent del que s’està debatent.
4.- APROVACIO XIFRES DE POBLACIÓ CORRESPONENT A LA REVISIÓ ANUAL
DEL PADRÓ D’HABITANTS A 01/01/2014
Vist l’ofici tramès en data 25 de març del 2014 en el qual l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de població a 01/01/2014 ,
segons la informació especificada en l’apartat II de la resolució de 25 d’octubre de
2005 amb un total de 14.113 habitants.
Vist el que es disposa a l’apartat IX de la Resolució esmentada en relació amb la
resolució de les discrepàncies existents sobres les xifres de població fixades per l’INE i
per aquest Ajuntament havent-se tramitat les corresponents al.legacions perquè s’ha
donat compliment al que s’indica a la Resolució de 23 de novembre de 2005, de la
Presidente de l’INE sobre el nou procediment d’obtenció de xifres oficials de població
que ha estat lliurat per la Diputació, en nom nostre, al INE en temps i forma.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 3 de novembre 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 l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset
membres presents dels disset membres que integren el nombre de dret del Ple
municipal:
PRIMER.- Aprovar les xifres resultants de la Revisió i Resum Numèric General del
Padró Municipal d’Habitants a 01 de gener de 2014 , lliurada per la Diputació de
Barcelona i que s’extracta a continuació:
2014

Exercici:
Estat del procediment de Xifres (2014): Generació fitxers (A)
Municipi en Xifres
Xifra inicial 14140
Ajuntament (X.I.A.) 6886
Homes 7254
Dones
Xifra Final 14125
Ajuntament (X.F.A.) 6880
Homes 7245
Dones 15
Diferència
amb la
Inicial
(X.I.A. X.F.A.)

Xifra inicial INE 14113
(X.I.I.)

Diferència Inicial
(X.I.I. - X.I.A.)
-27

Xifra Final INE 14125
(X.F.I.) 6880
Homes 7245
Dones

Diferència Final (X.F.I. - X.F.A.)
0

Fitxers R, D i E
Fitxer R
Fitxer D
Fitxer E
Fitxer E retornat a
l'INE

Total
27
0
5
0

Contador S
0
0

Contador R
27
0

Contador D
0
0

Fitxers C, A i E
Data Generació Data Notificació Rebut per l'INE
28/03/2014
09/05/2014
0

Fitxer C
Fitxer A
Fitxer E

Detall d'Al·legacions
Codi
Tipus
Al·legació
R
CINEX
R
EXTRJ
R

ANA72

R

OTRAS

Descripció codi al·legació
Ciutadà inexistent en base de l'INE
Inscripció d'estranger no caducada
Alta per naixement inexistent en registre
civil
Una altra causa al·legació no
contemplada
Registres R al·legats
12
Registres S al·legats
0
Registres tractats NO
15
al·legats
Registres emparellats
0
Registres no tractats
0

Número de registres
al·legats
1
1
8
2

Observacions
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Descàrrega de fitxers generats
Fitxer R (08/05/2014)
Fitxer E (08/05/2014)

SEGON.- Que s’exposi al públic durant el termini de quinze dies i un cop
transcorreguts amb reclamacions o sense que es trameti a la Delegació Provincial
d’Estadística per al seu examen i ulterior aprovació.
TERCER.- Ratificar la gestió de la Diputació de Barcelona pel que fa als tràmits amb
l’Institut Nacional d’Estadística, en virtut del conveni de delegació de competències en
matèria del Padró Municipal d’Habitants.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’INE i al Departament d’Estadística de la
Diputació de Barcelona.
5.- ACCEPTACIÓ RENÚNCIA REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP I
EL DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ELS
GARROFERS I NOMENAMENT NOU REPRESENTANT
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 14 de juliol de 2011, va
acordar el següent:
[...]
SEGON.- Designar el senyor Jesús Marín Hernández, alcalde de l’Ajuntament de Canet
de Mar, president del patronat de la Fundació Els Garrofers, tal com disposa l’article 8
dels estatuts d’aquesta fundació.
TERCER.- Designar els regidors següents com a membres del patronat de la fundació
Els Garrofers, en qualitat de patrons municipals:
-

Senyor Laureà Gregori Fraxedas, com a titular, i senyor Àngel López Solà, com a
suplent, del grup municipal de CiU
Senyora Blanca Arbell Brugarola, com a titular, i senyor Ivan Aranda Mena, com a
suplent, del grup municipal d’ERC
Senyora Cati Forcano Isern, com a titular i senyor Pere Xirau Espàrrech, com a
suplent, del grup municipal d’UMdC
Senyor Jordi Planet Rovira, com a titular, i senyora Sílvia tamayo Mata, com a
suplent, del grup municipal del PSC
Senyor Manel Almellones Conesa, com a titular, i senyor Antoni Romero Carbonell,
com a suplent, del grup municipal del PP

[...]

Atès que en data 17 d’octubre d’enguany, el senyor Manel Almellones Conesa, regidor
del grup municipal del PP i representant d’aquest grup en el Patronat de la Fundació
els Garrofers, va presentar una instància, amb número de registre 2014/5108,
mitjançant la qual renunciava a aquest càrrec de representant en el Patronat pel fet
que no li és possible dur a terme les funcions pròpies d’aquest càrrec amb la dedicació
necessària.
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Atès que en data 27 d’octubre de 2014, el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del
grup municipal del PP, va comunicar a aquest Ajuntament la nova representant del seu
grup municipal en el Patronat de la Fundació els Garrofers.
Atès que en data 3 de novembre d’enguany, la senyora Blanca Arbell Brugarola,
regidora del grup municipal d’ERC i representant d’aquest grup en el Patronat de la
Fundació els Garrofers, va presentar una instància, amb número de registre
2014/5410, mitjançant la qual renunciava a quest càrrec de representant i comunicava
que el nou representant serà el senyor Òscar Figuerola Bernal.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 3 de novembre de 2014,
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta
proposta.
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Acceptar la renúncia del senyor Manel Almellones Conesa com a
representant del grup municipal del PP en el Patronat de la Fundació els Garrofers,
presentada mitjançant instància de data 14 d’octubre d’enguany.
SEGON.- Designar la senyora Cristina Soler Vilchez com a representant del grup
municipal del PP en el Patronat de la Fundació els Garrofers.
TERCER.- Acceptar la renúncia de la senyora Blanca Arbell Brugarola com a
representant del grup municipal d’ERC en el Patronat de la Fundació el Garrofers,
presentada mitjançant instància de data 3 de novembre d’enguany.
QUART.- Designar el senyor Òscar Figuerola Bernal com a representant del grup
municipal d’ERC en el Patronat de la Fundació els Garrofers.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades, així com a la
Fundació els Garrofers.
El senyor alcalde explica que en les últimes reunions del Patronat de la Fundació els
Garrofers, tant el grup d'ERC com el grup del PP, per motius diversos no han pogut
assistir-hi. Així, doncs, demanen de canviar els representants i així poder assistir a
totes les reunions del Patronat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.15 hores de
tot el que jo com a secretària accidental certifico.
La secretària accidental,

L’alcalde,

Cristina Cabruja i Sagré

Jesús Marín i Hernàndez

27
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

