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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 27 DE 
NOVEMBRE  DE 2014 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.45 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 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 25.09.14 i les de 
les sessions extraordinàries de data 22.09.14 i 05.11.14 

2) Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1565/2014, de 21 de novembre, de 
cessament de dos regidors 

3) Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1566/2014, de 21 de novembre, de 
delegació de competències als tinents d’alcalde 

4) Aprovació comptes de la Piscina municipal exercicis 2012 i 2013 
5) Modificació de crèdit 36/2014 
6) Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2015 
7) Aprovació memòria i conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Calella i 

Sant Pol en matèria de serveis de seguretat pública 
8) Moció  amb relació a la llicència esportiva espanyola única 
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9) Moció amb relació a la declaració de responsabilitat pel 9N 
10) Moció amb relació a la defensa i suport als clubs esportius de base 
11) Moció amb relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència 

vers les dones 
12) 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 
25.09.14 I LES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE DATA 22.09.14 I 
05.11.14 
 
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.- DONACIÓ COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA 1565/2014, DE 21 DE 
NOVEMBRE, DE CESSAMENT DE DOS REGIDORS 
 
En data 21 de novembre de 2014 l’alcalde dictà el Decret núm. 1565/2014 pel qual es 
va resoldre el següent: 
 
Decret núm. 1565/2014, de 21 de novembre, de l’Alcaldia 
 
La Corporació actual es constituí després de les eleccions municipals del 22.05.2011, 
en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 11.06.2011. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 555/2011, de 14 de juny, es nodrí la Junta de Govern 
Local d’una sèrie d’atribucions que aquesta Alcaldia ostenta per ministeri de la llei i 
que tenen naturalesa de delegables. En el mateix decret també es delegà en els 
tinents d’alcalde i alguns regidors l’exercici de les competències legalment atribuïdes a 
aquesta Alcaldia, amb la finalitat que la distribució funcional o per grans àrees de la 
funció de govern s’organitzés sota el criteri de major proximitat a la gestió per part dels 
òrgans delegats. 
 
Atès que amb l’esmentat Decret 555/2011 es designà al regidor senyor Antoni Romero 
Carbonell 2on Tinent d’Alcalde, membre de la Junta de Govern Local i efectuà, al seu 
favor, la delegació de funcions corresponents a la direcció i gestió genèrica dels 
serveis relatius a l’àrea de seguretat ciutadana i esports, circumscrivint-se l’abast de 
les mateixes a l’estudi, proposta, i execució de la totalitats dels assumptes que 
guardessin relació amb cada àmbit genèric d’atribucions, sense la facultat de dictar 
resolucions, mitjançant actes administratius, que afectin a tercers. 
 
Atès que mitjançant l’al·ludit Decret 555/2011 es designà al regidor senyor Manuel 
Almellones Conesa, regidor delegat de Sanitat i efectuà, al seu favor, la delegació de 
funcions corresponents a l'estudi, la proposta i l’execució referides a la totalitat dels 
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assumptes que guardin relació amb cada àmbit d'atribucions concret, no incloent cap 
facultat resolutòria 
 
Atès que aquesta Alcaldia és l’òrgan competent per efectuar les delegacions de 
competències i que aquestes s’efectuen per criteris discrecionals i tenint en compte la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMC), el ROM i el ROF.  
 
Per tot això, 

 
RESOLC: 

 
PRIMER.- Cessar com a 2on Tinent d’Alcalde i regidor de l’àrea de seguretat 
ciutadana i esports, al senyor Antoni Romero Carbonell i, per tant, de les seves 
funcions d’organització, direcció i gestió genèrica d’aquests serveis, amb efectes a 
partir del dia 21 de novembre de 2014. 
 
SEGON.- Cessar com a regidor delegat de l’àrea de sanitat, al senyor Manuel 
Almellones Conesa i, per tant, de les seves funcions d’organització, direcció i gestió 
genèrica d’aquests serveis, amb efectes a partir del dia 21 de novembre de 2014. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones afectades i donar-ne compte al 
ple en la primera sessió ordinària que celebri. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 24 de novembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada 
d’aquesta proposta. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat del següent: 
 
PRIMER.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 1565/2014, de 21 de 
novembre. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució als regidors que no siguin presents a la sessió 
del Ple municipal. 
 
3.- DONACIÓ COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA 1566/2014, DE 21 DE 
NOVEMBRE, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE 
 
En data 21 de novembre de 2014 l’alcalde dictà el Decret núm. 1566/2014 pel qual es 
va resoldre el següent: 
 
Decret núm. 1566/2014, de 21 de novembre, de l’Alcaldia 
 
La Corporació actual es constituí després de les eleccions municipals del 22.05.2011, 
en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 11.06.2011. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 555/2011, de 14 de juny, es nodrí la Junta de Govern 
Local d’una sèrie d’atribucions que aquesta Alcaldia ostenta per ministeri de la llei i 
que tenen naturalesa de delegables. En el mateix decret també es delegà en els 
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tinents d’alcalde i alguns regidors l’exercici de les competències legalment atribuïdes a 
aquesta Alcaldia, amb la finalitat que la distribució funcional o per grans àrees de la 
funció de govern s’organitzés sota el criteri de major proximitat a la gestió per part dels 
òrgans delegats. 
 
Atès que aquesta Alcaldia és l’òrgan competent per efectuar les delegacions de 
competències i que  aquestes s’efectuen per criteris discrecionals, en data 21 de 
novembre de 2014 es dictà el Decret  1565/2014, pel qual es va resoldre el següent: 

 
PRIMER.- Cessar com a 2on Tinent d’Alcalde i regidor de l’àrea de seguretat 
ciutadana i esports, al senyor Antoni Romero Carbonell i, per tant, de les 
seves funcions d’organització, direcció i gestió genèrica d’aquests serveis, 
amb efectes a partir del dia 21 de novembre de 2014. 
 
SEGON.- Cessar com a regidor delegat de l’àrea de sanitat, al senyor Manuel 
Almellones Conesa i, per tant, de les seves funcions d’organització, direcció i 
gestió genèrica d’aquests serveis, amb efectes a partir del dia 21 de 
novembre de 2014. 

 
Atesa la necessitat de fer una redistribució d’atribucions delegables entre els diferents 
regidors d’aquest Corporació a partir dels efectes de l’anterior resolució i tenint en 
compte que l'alcalde és l'òrgan competent per nomenar i cessar lliurement als Tinents 
d’Alcalde d'entre els membres de la junta de govern local i assenyalar l'ordre de 
prelació en la substitució de l'Alcaldia. 
 
Atès que s'estima oportú delegar en els tinents d'alcalde i en els regidors delegats 
l'exercici de les competències legalment atribuïdes a aquesta Alcaldia que 
seguidament s'expressen, amb la finalitat que la distribució funcional o per grans àrees 
de la funció de govern s'organitzi sota el criteri de major proximitat a la gestió, per part 
dels òrgans delegats.  
  
Vistos els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL); 35, 52 i 53 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) i 54, 55 i 
56 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 (TRLMC). 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat presidit 
per l’Alcalde, els regidors i les regidores següents 
 
1. Senyora Caterina Forcano Isern 
2. Senyora Laureà Gregori Fraxedas 
3. Senyor Albert Lamana i Grau 
4. Senyora Mª Assumpció Sánchez Salbanyà 
 
SEGON.- Designar tinents d'alcalde els regidors membres de la Junta de Govern Local 
que a continuació es relacionen, que substituiran aquesta Alcaldia en els supòsits 
legalment previstos, segons l'ordre de nomenament que s'indica: 
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1a. tinenta d'alcalde: Caterina Forcano i Isern. 
2n. tinent d'alcalde: Laureà Gregori Fraxedas. 
3r. tinent d'alcalde: Albert Lamana i Grau.  
4a. tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà.  
 
TERCER.- Efectuar en favor dels membres de la Junta de Govern Local i en la resta 
de regidors de l’equip de govern que s’esmenten una delegació general d'atribucions 
per a la gestió dels assumptes de llurs respectives àrees d'actuació, d'acord amb la 
definició funcional de cada àrea que s'efectua en aquest mateix decret: 
 
Àrea 0: Alcaldia. Aquesta àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, 
de gestió i d’impulsió en les matèries següents: urbanisme, obres i serveis, 
ensenyament, comunicació, seguretat ciutadana, cultura, festes populars, esports i 
sanitat. Aquesta Alcaldia efectua les delegacions específiques de les atribucions que 
es diran en favor dels regidors no integrants de la junta de govern local per tal que, 
dins dels seus respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la 
gestió dels serveis corresponents als que es concreten aquestes delegacions, sense 
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers: 
 
Regidor delegat d’Urbanisme i Festes populars:  Josep Mª Masvidal Serra. 
Regidor delegat d’Obres i Serveis:   Àngel López Solà. 
Regidor delegat de Cultura i Joventut:  Pere Xirau Espàrrech.  
 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquestes a 
l'Alcaldia o a la junta de govern local. 
 
Àrea 1. Tinència d’Alcaldia de Benestar Social i Família. Titular: Caterina Forcano i 
Isern. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió genèrica 
dels serveis corresponents a l'àrea de  benestar social i família. L'abast de les funcions 
d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la 
totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, 
sense facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
 
Àrea 2. Tinència d’Alcaldia d’Hisenda i Règim intern. Titular: Laureà Gregori 
Fraxedas. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió 
genèrica dels serveis corresponents a l'àrea d’hisenda i règim intern. L'abast de les 
funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució 
referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric 
d'atribucions, sense la facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin 
a tercers.  
 
Àrea 3. Tinència d’Alcaldia Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. Titular: 
Albert Lamana i Grau. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i 
gestió genèrica dels serveis corresponents a l'àrea de promoció econòmica, comerç i 
turisme, sense facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers. L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la 
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proposta i l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb 
cada àmbit genèric d'atribucions, sense la facultat de resolució mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers. 
 
Àrea 4. Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient. Titular: Mª Assumpció Sánchez 
Salbanyà. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i la gestió 
genèrica dels serveis corresponents a l'àrea de medi ambient, sense facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.  L'abast de les funcions 
d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució referides a la 
totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions. 
 
QUART.- Delegar de forma indistinta en tots els tinents d’alcalde d'aquest Ajuntament, 
senyors Caterina Forcano i Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana i Grau i Mª 
Assumpció Sánchez Salbanyà, les competències que a aquesta Alcaldia li atorga 
l'article 51.1 del Codi Civil, en la redacció que li dóna la Llei 35/1994, de 23 de 
desembre, per autoritzar els matrimonis civils que es celebrin en aquest terme 
municipal. Aquesta delegació faculta tots els regidors per autoritzar matrimonis civils, si 
bé en cada cerimònia no podrà intervenir més d'un d'ells, a elecció dels contraents. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran 
efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors 
afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació 
d'aquesta Alcaldia. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment 
dels regidors delegats i dels tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, directament i 
automàticament, les competències delegades, com a titular de la competència 
originària, i s’entén a aquests efectes exercitada la potestat d'avocació en base a la 
present resolució, sense necessitat de cap altra resolució expressa en aquest sentit.  
 
SISÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, la qual s’entén acceptada la 
competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no 
es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
SETÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del ROF i 
donar-ne compte al Ple en la sessió extraordinària que es convoqui per a donar 
compliment a l'article 38.d) del mateix ROF. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 24 de novembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada 
d’aquesta proposta. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat del següent: 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 1566/2014, de 21 de 
novembre. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució als regidors que no siguin presents a la sessió 
del Ple municipal. 
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4.- APROVACIÓ DELS COMPTES DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE LA 
PISCINA PÚBLICA DELS EXERCICIS 2012-2013 
 
Atès que en data 25 de maig de 2006, el Ple de la corporació, adjudicà el concurs 
convocat per a la contractació de la concessió d’obra pública per a la construcció i 
l’explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” 
de Canet de Mar, a l’empresa Construcciones Riera, SA, amb un cost total d’inversió 
de 4.522.377,21 €, IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules administratives 
particulars i a la seva plica, en especial pel que fa a les millores ofertades, amb el ben 
entès que prevaldran les magnituds en m2 de superfície de la plica que millorin les del 
PCAP, mentre que quan les empitjorin prevaldran les del PCAP. 
 
Atès que en data 5 de setembre de 2008, el Sr. Plàcid Casas Baqués, en nom i 
representació de l’empresa Construcciones Riera, SA, va sol·licitar autorització a 
l’Ajuntament per a la cessió de l’esmentat contracte a l’empresa Canet de Mar Sport, 
SL, la qual es va autoritzar en sessió plenària de 27 de novembre de 2008. Així, Canet 
de Mar Sport, SL va quedar subrogada en tots els drets i les obligacions que 
corresponien a la cedent. 
 
Atès que en data 21 de gener de 2011, Construcciones Riera, SA va formalitzar la 
cessió del contracte de concessió a la mercantil Canet de Mar Sport, SL, d’acord amb 
l’escriptura autoritzada per notari de Barcelona, Senyora María – Isabel Gavarró 
Miquel, amb número de protocol 158. 
 
Atès que, en virtut de l’establert als articles 235, 238 i 248 del Decret 179/1985, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
l’article 259 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, a l’article 249 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, i als articles 11.7, 12.2, 12.6 i 17 del Plec de 
clàusules administratives particulars del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 
“industrial” de Canet de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar va procedir a adjudicar a 
Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, SA. mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
381/2014, de 24 de març, el contracte de serveis per a l’elaboració d’un informe 
d’auditoria dels comptes dels exercicis 2012 i 2013 del servei municipal d’edifici 
aquàtic i hotel d’entitats de Canet de Mar,  pel preu cert i global de 5.175 €,  exclòs el 
21% d’IVA, que puja un import de 1.086,75 €, de conformitat amb el pressupost 
presentat. 
 
Atès que, amb data 4 de Setembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 4377, 
Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, SA. va presentar l’esborrany de l’informe de 
revisió de la Concessió del Servei de Piscina Pública, prestat a l’Ajuntament de Canet 
de Mar durant els anys 2012 a 2013, de data 22 de juliol de 2014. 
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Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia 1315/2014, de 26 de setembre fou donat tràmit 
d’audiència prèvia, en virtut de l’establert en l’article 84.2 en la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, per a que en un 
termini de deu dies hàbils, poguessin al·legar i presentar la documentació i justificació 
que estimessin pertinents.  
 
Atès que un cop transcorregut l’esmentat tràmit d’audiència prèvia prevista en l’article 
84.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú sense al·legacions, fou emes l’informe definitiu de Gabinet Tècnic 
d’Auditoria i Consultoria, SA corresponent a la revisió de la Concessió del Servei de 
Piscina Pública, prestat a l’Ajuntament de Canet de Mar durant els anys 2012 a 2013. 
 
Vist i trobat conforme l’informe d’Intervenció de data 13 de novembre d’enguany i que 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Comptes d’explotació de la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un 
edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” de Canet de Mar 
de Construccions Riera, S.A. i Canet de Mar Sport, S.L. corresponents als exercicis 2012 
i 2013. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 25 de maig de 2006, el Ple de la Corporació, adjudicà el concurs convocat per a 
la contractació de la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici 
aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” de Canet de Mar, a 
l’empresa Construcciones Riera, SA, amb un cost total d’inversió de 4.522.377,21 €, IVA 
inclòs, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i a la seva plica, en 
especial pel que fa a les millores ofertades, amb el ben entès que prevaldran les 
magnituds en m2 de superfície de la plica que millorin les del PCAP, mentre que quan les 
empitjorin prevaldran les del PCAP. 
 
En posterioritat, en data 5 de setembre de 2008, el Sr. Plàcid Casas Baqués, en nom i 
representació de l’empresa Construcciones Riera, SA, va sol·licitar autorització a 
l’Ajuntament per a la cessió de l’esmentat contracte a l’empresa Canet de Mar Sport, SL. 
 
Així mateix, en sessió plenària de 27 de novembre de 2008, es va autoritzar la cessió del 
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici aquàtic 
cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” de Canet de Mar, adjudicat en 
data 25 de maig de 2006 a l’empresa Construcciones Riera, SA, en favor de l’empresa 
Canet de Mar Sport, SL, la qual va quedar subrogada en tots els drets i obligacions que 
corresponien a la cedent. 
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En aquest sentit, en data 21 de gener de 2011, Construcciones Riera, SA, va formalitzar 
la cessió del contracte de concessió a la mercantil Canet de Mar Sport, SL, d’acord amb 
la escriptura autoritzada per notari de Barcelona, Senyora María – Isabel Gavarró Miquel, 
amb número de protocol 158 . 
 
Posteriorment, en virtut de l’establert als articles 235, 238 i 248 del Decret 179/1985, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
l’article 259 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, a l’article 249 del Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i als articles 11.7, 12.2, 12.6 i 17 del Plec de clàusules 
administratives particulars del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” de 
Canet de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar va procedir a adjudicar a Gabinet Tècnic 
d'Auditoria i Consultoria, SA. mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 381/2014, de 24 de març, 
el contracte de serveis per a l’elaboració d’un informe d’auditoria dels comptes dels 
exercicis 2012 i 2013 del servei municipal d’edifici aquàtic i hotel d’entitats de Canet de 
Mar,  pel preu cert i global de 5.175 €,  exclòs el 21% d’IVA, que puja un import de 
1.086,75 €, de conformitat amb el pressupost presentat. 
 
Així mateix, amb data 4 de Setembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 4377, 
Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, SA. va presentar l’esborrany de l’informe de 
revisió de la Concessió del Servei de Piscina Pública, prestat a l’Ajuntament de Canet de 
Mar durant els anys 2012 a 2013, de data 22 de juliol de 2014, amb les següents 
conclusions: 
 
“ 
1. Hem realitzat una revisió limitada dels Comptes d'Explotació adjunts del Servei de 

Piscina Pública de Canet de Mar, servei municipal gestionat de forma indirecta per 
Canet de Mar Sport, S.L.U. (en endavant, també la Societat) corresponents als 
exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre de 2012 i 2013. Els administradors de 
la Societat són responsables de la preparació i presentació d'aquests Comptes 
d'Explotació de conformitat amb el Plec de Clàusules i el Contracte de Concessió 
per a la gestió de l'esmentat servei municipal. La nostra responsabilitat és expressar 
una conclusió sobre aquests Comptes d'Explotació basada en la nostra revisió 
limitada. 
 

2. Excepte pel que s'indica en els paràgrafs 3 i 4 següents, hem dut a terme la nostra 
revisió limitada d'acord amb la Norma Internacional de Treballs de Revisió 2400. 
Aquesta norma requereix planificar i executar la revisió amb la finalitat d'obtenir una 
seguretat moderada sobre si els estats financers estan lliures d'errors materials. 
Una revisió es limita principalment a la realització de preguntes al personal de 
l'entitat i l'aplicació de procediments analítics sobre les dades financeres pel que, en 
conseqüència, proporciona menys seguretat que una auditoria. Atès que no hem 
realitzat una auditoria, no expressem una opinió d'auditoria. 
 

3. Amb data 11 de juliol de 2006 va ser formalitzat el "Contracte de concessió d'obra 
pública per a la construcció i explotació d'un edifici aquàtic cobert i hotel d'entitats al 
Sector U7 - Industrial - de Canet de Mar entre la mercantil Construcciones Riera, 
S.A. i l'Ajuntament de Canet de Mar" amb una durada de 40 anys. D'acord amb el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions tècniques (PCAP) 
que regeixen l'esmentada concessió, l'Administració contractant, cas d'esdevenir 
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beneficiària de subvencions en matèria d'equipaments esportius podia destinar-les 
tant a inversions alienes a la present concessió, com a la modificació i ampliació 
d'aquesta. En l'exercici 2006, l'esmentada Corporació va acordar acceptar una 
subvenció del Consell Català de l'Esport, part de la qual, 420.418 euros, seria 
aportada a Construcciones Riera, S.A., segons acord del Ple d'Ajuntament de Canet 
de Mar de 30 de juliol de 2009. 

 
4. Amb data 27 de novembre de 2008, el Ple de l'Ajuntament de Canet de Mar va 

aprovar la cessió del Contracte esmentat a Canet de Mar Sport, S.L., mercantil 
participada per Construcciones Riera, S.A. Amb data 21 de gener de 2011, va ser 
acordat augmentar el capital social de la Societat participada en 4.700.000 euros, 
import que va ser íntegrament desemborsat per Construcciones Riera, S.A. 
mitjançant aportació no dinerària d'un contracte d'obra pública per a la construcció i 
explotació d'una piscina municipal i que va ser registrat formant part de 
l'Immobilitzat intangible del balanç de la Societat, sent objecte d'amortització en el 
període de duració de la concessió. El Soci Únic de la mercantil Canet de Mar 
Sport, S.L. és avui Somaen Logistic, S.L. 
 

5. Atès la característica de Societat Limitada, no era necessari informe d'expert 
independent per a la valoració de l'esmentada aportació no dinerària. No obstant, no 
hem disposat de cap documentació suport que justifiqui dita valoració. Tampoc hem 
disposat de l'inventari valorat dels elements que conformen l'equipament de la 
instal·lació previstos en el PCAP, ni coneixem si aquests es troben inclosos en la 
valoració que va ser objecte de registre comptable. En conseqüència, no podem 
avaluar de forma objectiva la raonabilitat de les amortitzacions econòmiques 
registrades amb càrrec als Comptes d'Explotació dels exercicis 2012 i 2013 per 
imports de 132.540 euros en cadascun dels respectius exercicis. 
 

6. D'acord amb la clàusula 17 del PCAP, entre les obligacions del concessionari es 
troba la de satisfer l'Impost de Béns Immobles corresponent a l'equipament durant 
el termini en què sigui concessionari i fins a la seva reversió. Els Comptes 
d'Explotació dels exercicis 2012 i 2013 no inclouen cap despesa per aquest 
concepte. A la data d'emissió del present informe no s'ha obtingut informació que 
permeti la quantificació de l'esmentada obligació per als exercicis 2012 i 2013, ni 
anteriors. 
 

7. Fins a l'exercici 2012 inclòs, la Societat venia registrant anualment l'efecte impositiu 
derivat de les bases imposables negatives de l'Impost sobre Societats pendents de 
compensació fiscal. L'efecte impositiu a compensar derivat de la base imposable 
negativa de l'exercici 2012 va suposar un ingrés en el Compte d'Explotació de 
l'exercici 2012 de 42.188 euros, reconeixement d'ingrés que no compleix amb la 
normativa comptable vigent. En conseqüència, el resultat negatiu del Compte 
d'Explotació de l'exercici 2012 hauria d'augmentar-se en l'esmentada quantitat. 
 

8. Al tancament dels exercicis 2012 i 2013 es troben pendents de cobrament saldos de 
deutors per rebuts retornats per imports de 4.790 i 16.710 euros, respectivament, 
que continuen pendents a la data d'emissió del present informe i pels quals no es 
troba constituïda cap correcció valorativa per deteriorament. El seu registrament 
hagués suposat que els resultats negatius dels Comptes d'Explotació dels exercicis 
2012 i 2013 serien superiors, respectivament, en 4.790 euros i 11.920 euros. 
 

9. La partida de despesa "Varis" del Compte d'Explotació de l'exercici 2012 inclou 
costos per import de 8.450 euros en concepte d'honoraris de l'avantprojecte de la 
pista de pàdel, projecte que ha estat executat i finalitzat en l'exercici 2013. Aquests 
costos haurien d'haver estat registrats com a major cost de l'actiu associat, el que 
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hagués suposat que el resultat negatiu de l'exercici 2012 seria inferior en 8.450 
euros. 
 

10. La partida de despesa "Varis" del Compte d'Explotació de l'exercici 2013 inclou la 
baixa d'un saldo a cobrar de 8.000 euros corresponent a una societat vinculada a 
l'anterior soci únic de la Societat, import que no hauria de formar part del Compte 
d'Explotació de la Gestió Econòmica del Servei de Piscina Pública de l'exercici 
2013. 
 

11. Com a resultat de la nostra revisió limitada, que en cap moment pot ser entesa com 
una auditoria de comptes, llevat dels ajustaments que poguessin derivar-se de les 
situacions que es mencionen en els paràgrafs 3 i 4, i llevat dels efectes de les 
excepcions que es descriuen en els paràgrafs 4, 5, 6, 7 i 8, no ha arribat al nostre 
coneixement cap assumpte que ens faci concloure que els Comptes d'Explotació 
adjunts no expressin, en tots els aspectes significatius, els resultats de la gestió del 
Servei de Piscina Pública de Canet de Mar efectuada de forma indirecta per Canet 
de Mar Sport, S.L.U. corresponents als exercicis anuals finalitzats el 31 de 
desembre de 2012 i el 31 de desembre de 2013, de conformitat amb el Plec de 
Clàusules i el Contracte de Concessió per a la gestió del l'esmentat servei 
municipal.“ 

 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 1315/2014, de 26 de setembre fou donat tràmit d’audiència 
prèvia, en virtut de l’establert en l’article 84.2 en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, per a que en un termini de deu dies 
hàbils, poguessin al·legar i presentar la documentació i justificació que estimessin 
pertinents.  
 
Un cop transcorregut l’esmentat tràmit d’audiència prèvia prevista en l’article 84.2 de la 
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
sense al·legacions, fou emes l’informe definitiu de Gabinet Tècnic d’Auditoria i 
Consultoria, SA corresponent a la revisió de la Concessió del Servei de Piscina Pública, 
prestat a l’Ajuntament de Canet de Mar durant els anys 2012 a 2013. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 235, 238 i 248 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposen: 
 
 “Article 235. Obligacions del contractista 
Sens perjudici de les obligacions que s’estipulin en el contracte, són obligacions del 
contractista: 
.... 
e) Informar l’administració del funcionament del servei, i quan calgui, de l’execució de les 
obres i instal·lacions al seu compte, com també dels comptes d’explotació i de la 
situació patrimonial en relació amb la gestió del servei. 
....” 
 
“Article 238. Potestats de l’administració 
Correspon als ens locals la potestat de direcció i control del servei públic, en virtut de la 
qual el poden modificar i suprimir, i en la concessió, també exercir les facultats que 
estableix l’article 248 d’aquest Reglament.” 
 
“Article 248. Potestats de l’ens concedent 
L’ens concedent té les potestats següents: 
.... 
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b) Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local pot inspeccionar 
el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la documentació relacionada amb 
l’objecte de la concessió, i dictar les ordres per mantenir o restablir la prestació 
corresponent. 
....” 
 
Així mateix, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix: 
 
“Article 259. Règim de la concessió 
.... 
259.2 L'ens local no pot renunciar a la fiscalització del servei, llurs modificacions, al 
rescat, al segrest o a la declaració de caducitat. 
....” 
 
Per altre banda, el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques al seu article 249 
disposa: 
 
“Article 249. Prerrogatives i drets de l’Administració 
1.  Dins dels límits i amb subjecció als requisits i amb els efectes assenyalats en aquesta 
Llei, l'òrgan de contractació o, si s'escau, l'òrgan que es determini en la legislació 
específica, té les següents prerrogatives i drets: 
.... 
f) Vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari, a la qual cosa 
podrà inspeccionar el servei, les seves obres, instal·lacions i locals, així com la 
documentació, relacionats amb l'objecte de la concessió. 
....” 
 
En relació al Plec de clàusules administratives particulars del contracte de concessió 
d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats 
a ubicar al sector U7 “industrial” de Canet de Mar: 
 
 “17. Obligacions del concessionari. 
El concessionari té, ultra les obligacions generals que estableix l’article 243 TRLCAP i els 
articles 235 i 250.5 del ROAS, les que es deriven d'aquest PCAP i, en particular:  
.... 
d) permetre en qualsevol moment que els SSTTMM puguin inspeccionar la construcció 
de les obres i la seva ulterior explotació. 
.... 
s) presentar els comptes d’explotació, de resultats o qualsevol altra que comptablement 
procedeixi, quan sigui requerit per l’Ajuntament i, com a mínim, un cop l’any i portar un 
llibre d’inventari dels béns mobles existents i els que s’incorporin a la concessió. 
....” 
 
“11. Característiques i explotació de l’obra.  
.... 
7. L'Ajuntament exerceix de manera permanent la intervenció i la fiscalització de la gestió 
del servei concedit, mitjançant el personal que es designi a aquest efecte. La Corporació 
podrà designar un responsable de la direcció, comprovació i vigilància de la correcta 
explotació de l’obra.” 
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“12. Tarifes, compte d’explotació i procediment de revisió. 
.... 
2. Durant la segona quinzena del mes d’abril de cada any el concessionari lliurarà a 
l’Ajuntament un exemplar del compte d’explotació de l’exercici anterior, amb el 
grau de detall previst per al pla econòmic financer, juntament amb la corresponent 
proposta de tarifes. A més de les despeses de funcionament aniran a càrrec del compte 
d’explotació  les amortitzacions tècniques de les inversions realitzades per l’entitat 
gestora en concepte de millores. Quan les noves tarifes proposades no ultrapassin 
l’increment per l’IPC de Catalunya operat durant els dotze mesos immediatament 
anteriors, podran ésser aplicades pel concessionari si l’Ajuntament, en un termini màxim 
de 45 dies hàbils a partir de l’entrada de la sol·licitud en el registre, no hi formula objecció 
escrita. Simultàniament amb la presentació del compte d’explotació el concessionari 
ingressarà a les arques municipals, en el seu cas, l’excedent que s’indica a la clàusula 
catorzena. Durant la segona quinzena del mes de març el ple de l’Ajuntament, en qualitat 
d’òrgan de contractació, aprovarà la liquidació corresponent i autoritzarà o denegarà, en 
el seu cas, les noves tarifes proposades.   
.... 
6. El concessionari està obligat a facilitar a l'Ajuntament un sistema àgil i fidedigne 
d'informació sobre la prestació del servei i respecte dels abonaments formalitzats, els 
comptes d'ingressos i despeses i els balanços. L'Ajuntament, pot sol·licitar auditories de 
la concessió, que seran costejades íntegrament pel concessionari fins el màxim d’una 
per exercici econòmic.” 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
 
D’acord amb els antecedents i els fonaments de dret establerts, i en relació als comptes 
d’explotació de Canet de Mar Sport, S.L. corresponents a la concessió d’obra pública per 
a la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector 
U7 “industrial” de Canet de Mar, dels exercicis 2012 i 2013, cal destacar que esdevé un 
dret i una obligació per l’Ajuntament la realització de la fiscalització del servei 
concessionat, i alhora esdevenen obligacions del concessionari aportar la totalitat dels 
justificants corresponents del compte d’explotació, i facilitar a l'Ajuntament un sistema 
àgil i fidedigne d'informació sobre la prestació del servei, així com respecte del bitlletatge, 
els comptes d'ingressos i despeses i els balanços. 
 
En base a l’anàlisi de la revisió efectuada per Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, 
els comptes d’explotació de la concessió en els exercicis 2012 i 2013 serien els 
següents: 
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COMPLEX ESPORTIU
CANET DE MAR 2012

ene-12 TOTAL

INGRESSOS dic-12 Paràgraf Ajust AJUSTAT

Abonaments 669.787 669.787

MatrÍcula 11.537 11.537
Cursos i Activitats Dirigides 75.296 75.296
Entrades Puntuals 8.198 8.198
Salut 797 0 797

Massatges 556 556
Varis 241 241

Lloguer Restaurant 6.199 6.199

Altres ingressos 15.981 0 15.981
Venda material esportiu (merchandising) 2.251 2.251

Personal Trainer 711 711
UVA 6.278 6.278

Vending 438 438
Lloguer armariets 1.208 1.208

Tovalloles 0 0
Candaus... 1.099 1.099

Varis 3.996 3.996

Total 787.794 0 787.794

FUNCIONAMENT
Centre de Salut 394 0 394

Massatges 394 394
Altres  

Cost Altres ingresos 5.954 0 5.954
Venda material esportiu (merchandising) 665 665

Personal  Trainer
UVA 4.655 4.655

Vèndings
Candaus 635 635

Compres de material fungible 3.636 3.636
Serv. Prof. Indep. Laboral, fiscal, comptable 31.268 31.268
Productes químics piscina (clor i aromes) 9.013 9.013
Productes Neteja 9.515 9.515
Manteniment 51.684 0 51.684

Consumibles i reparacions 42.649 42.649
Manteniment preventiu 6.811 6.811

Control microbiològic 928 928
Desratització 970 970

Alarmes 325 325
Manteniment informàtic 1.520 0 1.520

Consumibles 1.373 1.373
Reparacions 147 147

Primes Assegurances 5.320 0 5.320
RCI 1.239 1.239

Multirisc 4.082 4.082
Serveis bancaris 4.661 4.661
Material oficina i atenció al públic 3.334 3.334
Tributs 0 0

IAE
IBI

Subministrament 167.763 0 167.763
Electricitat 77.683 77.683

Aigua 25.408 25.408
Gas 60.243 60.243

Gasoleo (generador llum)
Telèfon 3.649 3.649

Telèfon mòbil 781 781
Personal + S.S. 498.541 0 498.541
Publicacions, promocions i comunicació 2.961 2.961
Amortitzacions 135.375 135.375
Dotació morosos 14.919 6 4.790 19.709
Varis 10.687 7 -8.450 2.237

Total 956.546 -3.660 952.886

TOTAL -168.752 3.660 -165.092

42.188 5 -42.188 0
-126.564 -38.528 -165.092  
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COMPLEX ESPORTIU
CANET DE MAR 2013

ene-13 TOTAL
INGRESSOS dic-13 Paràgraf Ajust AJUSTAT

Abonaments 537.587 537.587

MatrÍcula 33.138 33.138
Cursos i Activitats Dirigides 74.180 74.180
Entrades Puntuals 5.171 5.171
Salut 2.764 0 2.764

Massatges 0 0
Varis 2.764 2.764

Lloguer Restaurant 5.390 5.390

Altres ingressos 33.524 0 33.524
Venda material esportiu (merchandising) 2.508 2.508

Personal Trainer 0 0
UVA 7.685 7.685

Vending 122 122
Lloguer armariets 474 474

Tovalloles 0 0
Candaus... 541 541

Varis 22.194 22.194

Total 691.755 0 691.755

FUNCIONAMENT
Centre de Salut 2.406 0 1.568

Massatges 1.568 1.568
Altres  838

Cost Altres ingresos 4.509 0 4.509
Venda material esportiu (merchandising) 1.650 1.650

Personal  Trainer 0
UVA 2.859 2.859

Vèndings 0
Candaus 0 0

Compres de material fungible 7.939 7.939
Serv. Prof. Indep. Laboral, fiscal, comptable 95.438 95.438
Productes químics piscina (clor i aromes) 11.120 11.120
Productes Neteja 3.882 3.882
Manteniment 31.633 0 31.633

Consumibles i reparacions 18.926 18.926
Manteniment preventiu 9.858 9.858

Control microbiològic 1.878 1.878
Desratització 970 970

Alarmes 0 0
Manteniment informàtic 1.364 0 1.364

Consumibles 1.364 1.364
Reparacions 0 0

Primes Assegurances 5.367 0 1.653
RCI 0 0

Multirisc 1.653 1.653
Serveis bancaris 12.863 12.863
Material oficina i atenció al públic 628 628
Tributs 0 0

IAE 0
IBI 0

Subministrament 172.983 0 172.928
Electricitat 87.075 87.075

Aigua 23.028 23.028
Gas 60.037 60.037

Gasoleo (generador llum) 55
Telèfon 2.521 2.521

Telèfon mòbil 268 268
Personal + S.S. 444.255 0 444.255
Publicacions, promocions i comunicació 14.407 14.407
Amortitzacions 136.851 136.851
Dotació morosos 6.999 6 11.920 18.919
Varis 13.304 8 -8.000 5.304

Total 965.948 3.920 965.261

TOTAL -274.194 -3.920 -273.506

0
-274.194 -3.920 -273.506  
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CONCLUSIONS  
 
Per tot això cal concloure que, a judici del sotasignant, caldria procedir a: 
 
PRIMER.- Aprovar els comptes d’explotació de la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 
“industrial” de Canet de Mar, presentat pel concessionari, corresponents als exercicis 
2012 i 2013, introduint les rectificacions resultants de la revisió efectuada per Gabinet 
Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SL: 
 

  2012 2013 
Ingressos de la concessió 787.794 691.755 
Despeses de la concessió 952.886 965.261 

Resultat (-) 
165.092 

(-) 
273.506 

 
 
SEGON.- Liquidar al concessionari l’import dels treballs efectuats per Gabinet Tècnic 
d’Auditoria i Consultoria, SL, (això es 6.261,75 € Iva inclòs), en virtut de l’establert en 
l’article 12.6 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte de concessió 
d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats 
a ubicar al sector U7 “industrial” de Canet de Mar. 
 
TERCER.- Requerir a la concessionària per tal que presenti davant l’Ajuntament 
l’inventari valorat dels elements que conformen l’equipament.  
 
QUART.- Notificar aquest acord als interessats.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 24 de novembre 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 unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar els comptes d’explotació de la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 
“industrial” de Canet de Mar, presentat pel concessionari, corresponents als exercicis 
2012 i 2013, introduint les rectificacions resultants de la revisió efectuada per Gabinet 
Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SL: 
 

  2012 2013 
Ingressos de la concessió 787.794 691.755 
Despeses de la concessió 952.886 965.261 

Resultat (-) 
165.092 

(-) 
273.506 

 
SEGON.- Liquidar al concessionari l’import dels treballs efectuats per Gabinet Tècnic 
d’Auditoria i Consultoria, SL, (això es 6.261,75 € Iva inclòs), en virtut de l’establert en 
l’article 12.6 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte de 
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concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i 
hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” de Canet de Mar. 
 
TERCER.- Requerir a la concessionària per tal que presenti davant l’Ajuntament 
l’inventari valorat dels elements que conformen l’equipament.  
 
QUART.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que és una obligació de l’Ajuntament dur a terme la fiscalització dels serveis 
concessionals. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha encarregat a una empresa auditora 
la revisió dels comptes presentats pel concessionari i un cop emès el seu informe, es 
proposa al Ple l’aprovació dels comptes d’explotació resultants de l’aplicació dels 
ajustos proposats per l’empresa auditora. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, representant del grup municipal del PP, demana al 
senyor Gregori que convoqui en breu la Comissió de Seguiment de la Piscina 
Municipal. Creu que el tècnic l’informarà que s’ha de convocar aviat, precisament per 
poder parlar dels comptes d’explotació. 
 
El senyor Víctor Cerveto Hernàndez, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
atès que els ens locals no poden renunciar a la fiscalització d’aquests serveis segons 
el que es desprèn de la lectura de l’article 259.2 del Decret pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres i serveis dels ens locals i atès que entre altres mesures és 
obligació del concessionari aportar tota la documentació justificativa, consideren 
correcta la concessió del servei i, per tant, el seu vot serà favorable. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el senyor 
Romero ja ha aclarit el dubte que tenien, ja que consideraven que primer s’havia de 
reunir la Comissió de Seguiment de la Piscina per discutir els números de l’exercici 
2012-2013 i l’auditoria que s’ha fet a posteriori. També volen mostrar la seva 
preocupació pels saldos negatius d’aquests dos anys. Són conscients que hi ha hagut 
noves inversions a la piscina i esperen que els comptes de l’exercici 2014 s’equilibrin 
una mica més i no produeixin problemes econòmics a qui porta la concessió, perquè 
no seria bo per ningú haver de tornar a fer un procediment de concessió. 
 
El senyor Gregori pren nota del que ha explicat el senyor Romero. Explica que aquests 
exercicis que es porten a aprovació corresponen a la gestió de l’antiga empresa 
concessionària i que ara hi ha una nova empresa. 
 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDIT PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 36/2014 
 
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 
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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 novembre de 2014, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 36/2014, 
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.” 
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DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS  
 
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als 
extraordinaris concedits durant l'exercici.  
 
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 
 
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

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

 
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.  
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CONCLUSIÓ 
 
La proposta de modificació de crèdit número 36/2014 que es descriu a continuació, es 
conforme a la legislació aplicable: 
 

Altes:

Partida Descripció Import

10 91200 23100 Locomoció càrrecs electius 200,00 €                 
11 92000 20200 Lloguer la carbonella 3.560,27 €              
11 92000 22000 Ordinàri no inventariable 1.700,00 €              
11 92000 22110 Material higènic 1.002,54 €              
11 92000 22401 Assegurança de vida 214,00 €                 
11 92000 22799 Altres seveis informatics, alertes, AMTU, localred, FED, MUN4.316,49 €              
11 92000 23100 Locomoció personal 450,00 €                 
13 92000 22104 Vestuari brigada 1.846,82 €              
13 92000 22109 Vestuari especific de treball 619,13 €                 
21 15500 21000 Material obres vies publiques 15.454,28 €            
21 15500 21300 Reparació manteniment i conservació maquinària 460,00 €                 
21 15501 21000 Material obres varies 3.900,63 €              
21 16500 21000 Material lampistes 1.000,00 €              
22 16200 22199 Altres subministramnets, cubells i adhesius 2.500,00 €              
22 17000 22602 Publicitat i propaganda 18.900,00 €            
31 33400 22609 Activitats culturals 7.000,00 €              
31 33000 64000 Fons biblioteca 599,44 €                 
33 49100 22299 Altres despeses en comunicació 448,32 €                 
41 33100 62200 Acondicionament pista skate 99,64 €                    
42 16400 21200 Reparació manteniment i conservació edificis cementiri 876,75 €                 
42 31301 21000 Infraestructura i bens naturals-platges 2.470,06 €              
51 32100 48100 Incentius projecte jove activa't 1.000,00 €              
51 32101 63200 Actuacions escola Misericòrdia 8.615,20 €              

Total Altes 77.233,57 €            

Baixes:

Partida Descripció Import

11 92000 22200 Serveis de telecomunicacions 5.000,00 €              
13 92000 16209 Altres despeses socials 3.000,00 €              
20 15100 22706 Estudis i treballs tècnics 1.000,00 €              
21 15500 21400 Material de transport 3.000,00 €              
21 15500 22103 Combustibles i carborants 7.000,00 €              
21 15500 22400 Primes assegurança-vehicles 4.000,00 €              
21 15500 61900 Altres inversions i infraestructures 3.742,95 €              
21 15500 62500 Jocs parcs infantils 1.542,10 €              
22 16200 63300 Contenidors 3.000,00 €              
22 16205 22799 Consorci RDU Mataró 15.000,00 €            
22 16300 22799 Neteja viària 3.400,00 €              
30 49300 22706 Serveis OMIC 441,13 €                 
31 33000 12003 Sous del grup C1 5.500,00 €              
31 33200 21203 Edifici biblioteca 3.000,00 €              
42 31300 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00 €              
42 31301 62200 Passareles ormigó platja 1.138,15 €              
43 13000 22103 Combustibles i carborants 1.500,00 €              
43 13000 23100 Locomoció 2.500,00 €              
43 13000 48900 Integració agents de seguretat ciutadana 469,24 €                 
51 32101 22103 Combustibles i carborants, CEIP Misericòdia 8.000,00 €              
51 32100 48916 Transferència UNED 2.000,00 €              
52 34000 22103 Combustibles i carburants 2.000,00 €              

Total Baixes 77.233,57 €             
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 24 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, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau i Espàrrech, Toni 
Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa 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 l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 36/2014, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 
 

Altes:

Partida Descripció Import

10 91200 23100 Locomoció càrrecs electius 200,00 €                 
11 92000 20200 Lloguer la carbonella 3.560,27 €              
11 92000 22000 Ordinàri no inventariable 1.700,00 €              
11 92000 22110 Material higènic 1.002,54 €              
11 92000 22401 Assegurança de vida 214,00 €                 
11 92000 22799 Altres seveis informatics, alertes, AMTU, localred, FED, MUN4.316,49 €              
11 92000 23100 Locomoció personal 450,00 €                 
13 92000 22104 Vestuari brigada 1.846,82 €              
13 92000 22109 Vestuari especific de treball 619,13 €                 
21 15500 21000 Material obres vies publiques 15.454,28 €            
21 15500 21300 Reparació manteniment i conservació maquinària 460,00 €                 
21 15501 21000 Material obres varies 3.900,63 €              
21 16500 21000 Material lampistes 1.000,00 €              
22 16200 22199 Altres subministramnets, cubells i adhesius 2.500,00 €              
22 17000 22602 Publicitat i propaganda 18.900,00 €            
31 33400 22609 Activitats culturals 7.000,00 €              
31 33000 64000 Fons biblioteca 599,44 €                 
33 49100 22299 Altres despeses en comunicació 448,32 €                 
41 33100 62200 Acondicionament pista skate 99,64 €                    
42 16400 21200 Reparació manteniment i conservació edificis cementiri 876,75 €                 
42 31301 21000 Infraestructura i bens naturals-platges 2.470,06 €              
51 32100 48100 Incentius projecte jove activa't 1.000,00 €              
51 32101 63200 Actuacions escola Misericòrdia 8.615,20 €              

Total Altes 77.233,57 €            

Baixes:

Partida Descripció Import

11 92000 22200 Serveis de telecomunicacions 5.000,00 €              
13 92000 16209 Altres despeses socials 3.000,00 €              
20 15100 22706 Estudis i treballs tècnics 1.000,00 €              
21 15500 21400 Material de transport 3.000,00 €              
21 15500 22103 Combustibles i carborants 7.000,00 €              
21 15500 22400 Primes assegurança-vehicles 4.000,00 €              
21 15500 61900 Altres inversions i infraestructures 3.742,95 €              
21 15500 62500 Jocs parcs infantils 1.542,10 €              
22 16200 63300 Contenidors 3.000,00 €              
22 16205 22799 Consorci RDU Mataró 15.000,00 €            
22 16300 22799 Neteja viària 3.400,00 €              
30 49300 22706 Serveis OMIC 441,13 €                 
31 33000 12003 Sous del grup C1 5.500,00 €              
31 33200 21203 Edifici biblioteca 3.000,00 €              
42 31300 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00 €              
42 31301 62200 Passareles ormigó platja 1.138,15 €              
43 13000 22103 Combustibles i carborants 1.500,00 €              
43 13000 23100 Locomoció 2.500,00 €              
43 13000 48900 Integració agents de seguretat ciutadana 469,24 €                 
51 32101 22103 Combustibles i carborants, CEIP Misericòdia 8.000,00 €              
51 32100 48916 Transferència UNED 2.000,00 €              
52 34000 22103 Combustibles i carburants 2.000,00 €              

Total Baixes 77.233,57 €             
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SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 36/2014 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 € 325.155,31 € 3.592.662,31 €
5 Ingressos Patrimonials 101.700,00 € 101.700,00 €
6 Alienació Inversions Reals 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 199.290,00 € 199.290,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 1.115.324,39 € 1.115.324,39 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.536.251,00 € 1.485.934,08 € 0,00 € 0,00 € 14.022.185,08 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.961.140,00 € 55.085,55 € 8.500,00 € 5.007.725,55 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.444.603,14 € 499.557,36 € 4.944.160,50 €
3 Despeses financeres 386.084,00 € -13.769,71 € 66.919,29 € 56.841,13 € 382.392,45 €
4 Transferències corrents 336.126,86 € 99.041,84 € 1.000,00 € 2.469,24 € 433.699,46 €
6 Inversions Reals 760.633,00 € 824.646,38 € 9.314,28 € 9.423,20 € 1.585.170,46 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.647.664,00 € 21.372,66 € 1.669.036,66 €

Totals despeses 12.536.251,00 € 1.485.934,08 € 77.233,57 € 77.233,57 € 14.022.185,08 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 36/2014

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que és habitual, abans d’acabar l’exercici econòmic, fer la revisió de l’estat 
d’execució del pressupost i dur a terme una previsió del tancament, amb la finalitat 
d’ajustar les diferents partides que el componen i, d’aquesta manera, detectar amb 
antelació les desviacions que es puguin produir. S’ha de tenir en compte que el 
pressupost és una eina de control, però que no ha de limitar pel que fa a la 
disponibilitat de les partides ni per a la realització de la despesa, i més tenint en 
compte que dins la realitat de la gestió municipal, de vegades es produeixen despeses 
i ingressos la previsió dels quals, en un principi, podia ser dificultosa o incerta. La 
modificació de pressupost que es proposa avui es compon d’una sèrie de partides que 
necessiten dotació addicional i d’altres que es poden reduir perquè no s’han esgotat. 
En la documentació que van enviar als diferents grups municipals, es pot analitzar 
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aquesta modificació per àrees i es pot valorar amb més detall el que consta a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, representant del grup municipal del PP, explica que 
les modificacions de crèdit solen ser habituals, sobretot a finals de l’exercici, ja que de 
vegades les previsions varien durant l’any i els pressupostos s’han d’ajustar. Demana, 
però, que expliquin una partida en concret, la de publicitat i propaganda, que està 
incrementada en 18.900 euros, ja que més o menys representa un 20% de tota la 
modificació de crèdit. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup també entén les modificacions de crèdit, sobretot a aquestes alçades de 
l’any, ja que és una pràctica habitual per poder ajustar els pressupostos. Hi ha algunes 
partides que sí que les han explicat, però no acaben de compartir que aquestes 
modificacions siguin necessàries. Per aquest motiu el seu grup s’abstindrà. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el seu 
grup també ha demanat informació sobre un parell de partides, publicitat i propaganda 
i cultura, i han entès aquestes modificacions. De tota manera, el govern ja sap que el 
sentit del vot del seu grup municipal serà d’abstenció, com sempre que es tracta d’un 
assumpte relacionat amb el pressupost. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
explica que la modificació de la partida de publicitat i propaganda només es tracta d’un 
traspàs de partides de Medi Ambient. Per poder treballar la proposta de la retirada de 
les àrees d’emergència i per a la implantació del nou sistema d’àrees, s’ha hagut de 
traspassar uns diners d’unes partides de Medi Ambient, a publicitat i propaganda. 
Aquests diners es destinaran a campanyes de conscienciació. Aquesta campanya 
consta de la feina d’uns informadors ambientals i de l’elaboració d’uns díptics que es 
repartiran a la població. Aquesta campanya no ha comportat cap increment, 
senzillament s’han reduït altres partides de Medi Ambient, com per exemple la partida 
de compres de cubells o d’adhesius, perquè ja tenen un estoc suficient per aquest any. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 INTEGRAT PER 
L’AJUNTAMENT I RÀDIO CANET 
 
El Pressupost General per a l’exercici de 2015 ha estat format i elevat a aquesta 
corporació municipal pel senyor alcalde president en la forma prevista en l’article 
168.4. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, conjuntament amb la plantilla de personal que 
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.  
 
L’expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 
de 2015 està format pels estats de despeses i ingressos degudament codificats i per 
les bases d’execució del pressupost, així com pels annexos i altra documentació 
complementària d’acord amb l’establert als articles 164 i seg. del RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Vistos els informes de la Intervenció municipal que es transcriuen a continuació: 
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“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Expedient d’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Canet de Mar per a 
l’exercici 2015. 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Pressupost General 
 
El pressupost general de l'Ajuntament constitueix l'expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, es poden reconèixer per l'Ajuntament, i 
dels drets que es preveuen liquidats durant el corresponent exercici; així com de les 
previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils, si el seu capital social 
pertany íntegrament a l'entitat local.  
 
Les entitats locals, elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual 
s'integraran: 
 
 El pressupost de la pròpia entitat.  
 Els pressupostos dels organismes autònoms dependents d'ella.  
 Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de les societats mercantils, quan el 
seu capital social pertany íntegrament a l'entitat local.  
 
El pressupost general contindrà per a cada un dels pressupostos que l'integren: 
 
 Els estats de despeses, en els quals s'inclourà amb la deguda especificació, els 
crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions.  
 Els estats d'ingressos, en els quals figurarà les estimacions dels diferents recursos 
econòmics a liquidat durant l'exercici.     
 
Al Pressupost General s'uniran com a annexos:  
 
 Els programes anuals d'actuacions, inversions i finançament de les societats 
mercantils, quan el seu capital social sigui únic o partícip majoritari l'entitat local. 
 L'estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els 
pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils.  
 Els plans d'inversió i els seus programes de finançament que, en tot cas, i per a un 
termini de quatre anys, poden formular els ajuntaments, i les altres entitats locals d'àmbit 
supramunicipal.  
 
El Pla d'inversions, que haurà de coordinar-se, en tot cas, amb el Programa d'actuació i 
plans d'etapes del planejament urbanístic, que completarà el programa financer, que 
contindrà:  
 
 La inversió prevista a realitzar en cada un dels quatre exercicis.  
 Els ingressos per subvencions, contribucions especials, càrregues d'urbanització, 
recursos patrimonials, i d'altres ingressos de capital que es prevegi d'obtenir en els 
exercicis esmentats, així com una projecció de la resta d'ingressos previstos en 
l'esmentat període.  
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 Les operacions de crèdit que resultin necessàries per a completar el finançament, 
amb indicació dels costos que originaran.  
 
Dels plans i programes d'inversió i finançament se'n donarà compte, en el seu cas, al Ple 
de la corporació, coincidint amb l'aprovació del pressupost, ha d'ésser objecte de revisió 
anyal, i s’afegirà un nou exercici a les previsions.  
 
Cada un dels pressupostos que s'integren en el pressupost general haurà d'aprovar-se 
sense dèficit inicial. Així mateix, cap dels pressupostos podrà presentar dèficit al llarg de 
l'exercici, en conseqüència, tot increment en els crèdits pressupostaris o disminució en 
les previsions d'ingressos haurà d'ésser compensat en el mateix acte que s'acordi.  
 
Documentació 
 
El projecte del pressupost general haurà d'adjuntar la documentació assenyalada en 
l'article 168.1 del RDL 02/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL:  
 
 Memòria de l'alcaldia, explicativa del contingut i de les principals modificacions que 
presenta el projecte de pressupost respecte al pressupost vigent.  
 Liquidació del pressupost de l'exercici anterior, i avanç del corrent, referit almenys 
als darrers sis mesos.  
 Annex de personal de l'entitat local.  
 Annex d'inversions a realitzar en l'exercici.  
 Informe econòmic - financer, en el qual s'exposen les bases utilitzades per avaluar 
els ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència de crèdits per atendre el 
compliment de les obligacions exigibles, i les despeses de funcionament dels serveis i, 
en conseqüència, l' anivellació efectiva del pressupost.  
 
Tramitació 
 
 Elevació al Ple de l'Ajuntament. El projecte de pressupost general, informat per 
l'Interventor i amb els annexos i documentació complementària, serà tramés pel 
president al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, 
esmena o devolució (art. 168.4 del RDL 02/2004, i art. 18.4 RD 500/1990) 
 
 Aprovació inicial del pressupost per el Ple de la corporació. (art. 22.2.e de la Llei 
7/1985), per majoria simple dels membres presents (art. 47.1 de la Llei 7/1985). L'acord 
de l'aprovació serà únic, i haurà de detallar els pressupostos que integren el pressupost 
General, no és possible aprovar-ne cap  per separat.  
 
 Informació pública per espai de quinze dies hàbils, en el Butlletí Oficial de la 
Província, termini durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple (art. 169.1 del RDL 02/2004, i art. 20.1 del RD 500/1990).  
 
 Resolució de totes les reclamacions presentades. El Ple de l'Ajuntament disposarà 
d'un termini d'un mes per resoldre-les. (Art. 170.1 del RDL 02/2004 i art. 20.1 del RD 
500/90).  
 
 Aprovació definitiva. El pressupost general es considerarà definitivament aprovat si 
en el termini del període d'informació pública no s'haguessin presentat reclamacions, en 
cas contrari, es requerirà l'acord exprés pel qual es resolguin les reclamacions 
formulades i l'aprovi definitivament. (art. 169.1 del RDL 02/2004, i art. 20.1 del RD 
500/1990). L'aprovació  definitiva del pressupost general pel Ple de l'ajuntament haurà de 
fer-se abans del 31 de desembre de l'any anterior al de l'exercici que hagi d'aplicar-se.  
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 Publicació. El pressupost general definitivament aprovat serà inserit en el Butlletí 
Oficial de la corporació, si n’hi hagués, i, resumit a nivell de capítols de cada un dels 
pressupostos, en el Butlletí Oficial de la Província. (art. 169.3 del RDL 02/2004, i art. 21.1 
del RD 500/ 90). 
 
 Remissió de l'expedient i entrada en vigor. Del pressupost general definitivament 
aprovat es remetrà una còpia a l'administració de l'estat i a la comunitat autònoma. La 
remissió es farà simultàniament a la tramesa de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província. 
(art. 159.4 del RDL 02/2004, i art. 20.4 del RD 500/90).  
 
 El pressupost general entrarà en vigor en l'exercici corresponent, una vegada 
publicat en la forma prevista en l'article 169.5 del RDL 02/2004, i en l'article 20.3 del RD 
500/1990.   
 
ANÀLISIS ECONÒMIC – FINANCER 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 18 del Real Decret 500/1990, en relació amb 
l'article 168 del RDL 02/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL, s'emet el 
present informe, per a la seva incorporació a l'expedient del pressupost general de 
l'entitat per a l'any 2014:  
 
Projecte de Pressupost de la Corporació per l’any 2015 
 
El projecte de pressupost de l'Ajuntament de Canet de Mar, per capítols es el següent:  
 

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Impostos directes 6.210.364,00 0,00 0,00 6.210.364,00
2 Impostos indirectes 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3 Taxes i altres ingressos 2.739.476,00 7.000,00 0,00 2.746.476,00
4 Transferències corrents 3.467.024,00 123.392,00 -123.392,00 3.467.024,00
5 Ingressos Patrimonials 98.300,00 0,00 0,00 98.300,00
6 Alienació Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 12.535.164,00 € 130.392,00 € -123.392,00 € 12.542.164,00 €

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Despeses de personal 4.988.210,00 67.217,00 0 5.055.427,00
2 Despeses béns corrents i serveis 4.451.880,00 62.825,00 0 4.514.705,00
3 Despeses financeres 286.400,00 350,00 0 286.750,00
4 Transferències corrents 386.072,00 0,00 -123.392,00 262.680,00
6 Inversions Reals 778.866,00 0,00 0 778.866,00
7 Transferència Capital 0,00 0 0,00
8 Actius Financer 0,00 0 0,00
9 Passius Financers 1.498.500,00 0,00 0 1.498.500,00

TOTAL DESPESES 12.389.928,00 € 130.392,00 € -123.392,00 € 12.396.928,00 €  
 
Bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos 
 
IMPOSTOS DIRECTES 
 
a) Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
 
Els ingressos previstos per aquest concepte corresponents a l’exercici del 2015 
contemplen l’increment derivat per la revisió cadastral en el marc del pla d’inspecció 
2011 elaborat per la Gerència Territorial del Cadastre de Barcelona, així com, l’import 
derivat de l’aplicació del RDL 20/2011.  
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Així mateix, es té en compte també la reducció del 10% sobre el tipus a aplicar en els 
béns de naturalesa urbana. 
 
En conseqüència, es preveu mantindre el mateix import a recaptar en l’exercici 2014. 
 
b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Els ingressos previstos per l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica presenten una 
reducció en 13.000 euros respecte al saldo pressupostat en l’exercici anterior, agafant 
com a referència els ingressos pressupostats en l’exercici anterior. 
 
c) Impost sobre activitats econòmiques 
 
Els ingressos previstos en concepte de l’Impost sobre activitats econòmiques presenten 
una augment de 18.000 euros respecte al saldo pressupostat en l’exercici anterior.  
 
d) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Es preveu una disminució en els ingressos estimats per aquest concepte,en 100.000 €, 
atès que la recaptació prevista en l’exercici 2014 es inferior a la pressupostada 
inicialment. 
 
IMPOSTOS INDIRECTES 
 
El capítol 2 del pressupost d’ingressos està integrat exclusivament per l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. Es pressuposta la mateixa xifra que en l’exercici 
anterior. 
 
TAXES I ALTRES INGRESSOS 
 
Es preveu en aquest concepte un decrement respecte al pressupost de l’exercici anterior 
en 2.632,00 euros (0,096% de variació).  
 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 
El capítol 4 per a l’exercici de 2015 presenta un increment en la previsió respecte al 
mateix capítol per a l’exercici de 2014 d’un 6,10%, fonamentalment per l’efecte de 
l’estimació d’increments en la Participació en els tributs de l’estat, segons es recull en 
l’Avantprojecte de pressupost general de l’estat per a l’exercici 2015. 
 
INGRESSOS PATRIMONIALS 
 
El relació a aquest epígraf es preveu un decrement respecte a l’exercici 2014 de 
3.400,00 euros, atès que s’han considerat fonamentalment un decrement en els 
ingressos per nínxols   agafant com a referència els ingressos previstos a recaptar en 
l’exercici anterior. 
 
INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 
 
No es preveuen per a l’exercici 2015 ingressos per aquest concepte. 
 
Suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i el 
funcionament dels serveis 
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SERVEIS MÍNIMS OBLIGATORIS DEL MUNICIPI DE CANET DE MAR 
 
Són serveis mínims l’enllumenat públic, cementiri, recollida de deixalles, neteja viària, 
subministrament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés al nucli de població, 
pavimentació de vies públiques, control d’aliments i begudes, parcs públics, biblioteca 
pública, mercat i recollida i tractament de residus. 
 
MATÈRIES EN QUE TAMBÉ S’EXERCEIXEN COMPETÈNCIES 
 
Seguretat o ordenació de vehicles i persones en les vies urbanes, protecció civil, 
ordenació, gestió i disciplina urbanística, protecció del medi ambient, protecció de la 
salubritat pública, prestació de serveis socials, promoció i reinserció social, activitats i 
instal·lacions culturals i esportives, ensenyament, turisme, comerç i ràdio municipal de 
Canet. 
 
En el pressupost per a l’exercici 2015 es recullen els crèdits per fer front al conjunt de les 
obligacions assumides per l’Ajuntament. Per acreditar aquesta suficiència durant tot 
l’exercici pressupostari serà necessari establir un seguiment de la gestió de la despesa. 
 
Anivellament del Pressupost 
 
El projecte de pressupost de la corporació per a l'any 2015 garanteix el principi d' 
ANIVELLACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 
 
Així mateix, la xifra d’estalvi net prevista en el pressupost 2015 es la següent: 
 

 Descripció 
 Consolidat

Canet de Mar 
Ingressos corrents (Capítols 1 a 5) 12.542.164,00 €  
Despesa corrent no financera (Capítols 1, 2 i 4) 9.832.812,00 €    
Estalvi brut 2.709.352,00 €    
Anualitat teòrica (*) 1.048.500,00 €
Estalvi Net 1.660.852,00 €     

 
Es considera per al càlcul de l’anualitat teòrica, l’import consignat sota el capítol 3 i 
capítol 9 del pressupost de despeses, no considerant l’amortització extraordinària 
prevista de 450.000 €. 
 
LEGALITAT 
 
Pel que respecta a la legalitat, l’article 20.2 de l’avantprojecte de Llei de Pressupostos de 
l’Estat per a l’exercici 2015 estableix aquest, “en l’any 2015, les retribucions del personal 
al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 
31 de desembre de 2014, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.”. 
No obstant l’anterior el pressupost que es presenta a l’aprovació inclou 20.305 euros 
corresponents a una proposta d’increments salarials, en base a un document previ 
elaborat per la Diputació de Barcelona, i signat amb els representants sindicals, respecte 
a la valoració de llocs de treball. 
 
Així mateix, s’inclou en aquest pressupost la xifra de 28.524 euros corresponents a la 
recuperació del 25% de la paga extraordinària del personal funcionari en virtut de 
l’establert en la disposició addicional desena de l’avantprojecte de Llei de Pressupostos 
de l’Estat per a l’exercici 2015. 
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Addicionalment a l’anterior cal posar de manifest que s’ha consignat 9.289 euros 
corresponents a promocions internes de personal, per la que es fa necessari la creació 
d’un lloc de treball, aspecte aquest que es troba limitat per allò establert en el citat 
avantprojecte de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2015. 
 
CONCLUSIONS DE L’INFORME 
 
En conseqüència, aquesta Intervenció de Fons, INFORMA,    
 
1. Que el projecte de pressupost de la corporació per l'exercici de 2015 es presenta 
formalment ANIVELLAT. 
 
2. L'òrgan competent per la seva aprovació inicial es el Ple de l'Ajuntament, amb el 
quòrum de MAJORIA SIMPLE, quan els vots afirmatius són superiors als negatius (art. 
47 Llei 7/1985, LRBRL) 
 
3. El procediment per la seva aprovació és l’assenyalat al cos d’aquest informe.  
 
4. Ràtio del nivell d’endeutament. La ràtio prevista pel proper any 2015 respecte del 
nivell d’endeutament previst serà del 54,14% sobre els ingressos corrents liquidats en el 
darrer exercici. 
 
5. Estalvi net previst. El pressupost a aprovar preveu un Estalvi Net Positiu de 1.661 
milers d’euros. 
 
6. En quan a la legalitat, manifestar que es consignen increments salarials, en base a 
un document previ elaborat per la Diputació de Barcelona, i signat amb els representants 
sindicals, respecte a la valoració de llocs de treball, i promocions de determinats 
treballadors de l’Ajuntament, en contra d’allò que estableix l’avantprojecte de Llei de 
Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2015. 
 
En conseqüència, es fiscalitza el projecte de pressupost per l’exercici 2015, amb 
l’objecció esmentada anteriorment respecte a la legalitat de les consignacions de 
determinades despeses de personal.” 
 

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

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe sobre el compliment del requisits de la llei orgànica 2/2012 en l’aprovació del 
pressupost de l’exercici 2015. 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, aprovació 
i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos 
dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un 
marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea”. 
 
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que  “el pressupost i la liquidació, han de contenir 
informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el 
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compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i 
l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. 
Per tant, aquest informe no és solsament informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que 
forma part del mateix expedient a aprovar. 
 
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa. 
 
OBJECTIU D’ESTABILITAT 
 
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant 
acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions 
Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats 
autònomes i de la Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius 
d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de finançament”. 
 
El consell de Ministres, en data 27 de juny de 2014, va fixar un objectiu de dèficit 
(necessitat de finançament) zero per l’administració Local a l’exercici 2015. 
 
D’acord amb les xifres del pressupost a aprovar, en termes consolidats de les entitats a 
l’article 2.1 de la LOEPSF, la capacitat o necessitat de finançament calculada amb els 
criteris del SEC95, és: 
 

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos no financers Press. Inicial

Ingressos dels capítols 1 a 7 12.542.164
- Ajust per no recaptació de tributs 134.653
Devolució d'ingressos pendent de pagar (+ inicials - f inals) 0
- Correlació de transferències (12) 0
+ Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 70.347
- Liquidacions negatives PIE notif icades a l'exercici 0
- Previsió de no execució d'ingressos 0
+Altres ajustaments SEC 95

12.477.858

Despeses no financeres Press. Inicial

Despeses dels capítols 1 a 7 10.898.428
Despesa pendent d'aplicar (- inicials + f inals) 0
Meritament interessos (- inicials + f inals) 0
+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0
- Previsió de no execució de despeses 0
- Capacitat d'exercicis anteriors reservada 0
+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 0
+Altres ajustaments SEC 95 0

10.898.428

Capacitat (+)/Necessitat(-) de f inançament 1.579.430
12,66%  

 
REGLA DE LA DESPESA 
 
L’article 12 especifica que “La variació de la despesa computable de l'Administració 
Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la 
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taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia 
espanyola. Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia 
espanyola”.  
 
El passat 27 de juny, el Consell de Ministres determinà que la taxa de creixement per 
l’exercici 2015 del l’1,3%. 
 
D’acord amb el mateix article anterior, “s’entén per despesa computable als efectes que 
preveu l’apartat anterior, les despeses no financeres definides en termes del Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la 
despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada 
amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques i 
les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als 
sistemes de finançament”. 
 
No obstant, “quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els 
anys en què s’obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia 
equivalent”. En aquest sentit, es pot entendre per canvis normatius l’impacte econòmic 
derivat de l’increment de la recaptació de l’estat, per increments de IVA, IRPF, etc.., 
transferits a l’Ajuntament mitjançant la Participació en els tributs de l’Estat, això és 
120.194 €. 
 
El càlcul de la regla de la despesa es detalla en el quadre següent: 
 

Base de la despesa Press. Inicial

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat del 3 10.611.678
- Finançada amb subvencions d'AAPP 379.647
Despesa pendent d'aplicar (- inicials + f inals) 0
+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0
- Previsió de no execució de despeses 0
- Capacitat d'exercicis anteriors reservada 0
+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 0
- Incorporació de romanents no f inançats amb subv AAPP 0
+Altres ajustaments SEC 95 0
Base de la despesa exercici actual 10.232.031
- Valoració de canvis normatius sobre recaptació (disminució) 120.194

Base reduïda 10.111.837
Base de la despesa exercici anterior 10.002.148
Taxa implicita d'increment 1,10%
Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,30%  

 
Del quadre anterior, es desprèn el compliment pel que respecte a la Regla de la 
Despesa. 
 
No obstant l’anterior, de considerar la reducció sobre el tipus d’IBI del 10% aprovat 
inicialment en sessió plenària de 5 de novembre de 2014 com a canvi normatiu que 
suposi disminució permanent de la recaptació, i per tant computable a nivell de la regla 
de la despesa, el càlcul seria el següent: 
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Base de la despesa Press. Inicial

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat del 3 10.611.678
- Finançada amb subvencions d'AAPP 379.647
Despesa pendent d'aplicar (- inicials + f inals) 0
+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0
- Previsió de no execució de despeses 0
- Capacitat d'exercicis anteriors reservada 0
+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 0
- Incorporació de romanents no f inançats amb subv AAPP 0
+Altres ajustaments SEC 95 0
Base de la despesa exercici actual 10.232.031
- Valoració de canvis normatius sobre recaptació (disminució) -369.863 

Base reduïda 10.601.894
Base de la despesa exercici anterior 10.002.148
Taxa implicita d'increment 6,00%
Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,30%  

 
I per tant de considerar-se aquest efecte, s’incompliria la Regla de la Despesa . 
 
OBJECTIU DE DEUTE 
 
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el 
seu article 13 indica que: 
 
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre  procediment de 
dèficit excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del 
producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la 
normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges, 
expressats en termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per 
l’administració central 13% per al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt 
de corporacions locals. 
 
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions 
d’endeutament net.” 
 
I en el punt 2 de l’article 18 indica que “Cuando el volumen de deuda pública se sitúe por 
encima del 95 % de los límites establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, las únicas 
operaciones de endeudamiento permitidas a la Administración Pública correspondiente 
serán las de tesorería”. 
 
Donat que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, mentre no es reguli una 
traducció pràctica d’aquesta limitació, donat que cap norma legal indica el contrari, és 
segueix el criteri general del sector assimilant la limitació del 3% sobre el PIB al 75% 
sobre els ingressos corrents liquidats, que és el límit vigent per l’any 2012 determinat per  
la disposició addicional catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, 
modificada per la disposició addicional desena vuitena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, 
de pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2012. 
 
No obstant, d’acord amb la disposició addicional única de la llei orgànica 4/2012, de 28 
de setembre, cas d’existir pendents de pagament en el mecanisme de factures a 
proveïdors, l’import pendent computarà dins l’import del deute, als efectes de la limitació 
de l’article 13 de la llei orgànica 2/2012. 
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En conseqüència, no podrà aprovar-se nou endeutament per inversions si no es 
compleixen que el nivell de deute viu previst per final d’exercici, en termes consolidats, 
calculat en la forma estableix l’article 53.2 del TRLRHL, amb el matis citat en el paràgraf 
anterior.  
 
L’objectiu d’endeutament per l’exercici 2015, d’acord amb el pressupost a aprovar és de: 
 

DEUTE A LLARG TERMINI Press. Inicial

Saldo a 31/12/2014 8.707.948
Disposicions 0
Liquidacions Negatives PIE notif icades a l'exercici 0
Amortització ordinària i excepcional 1.498.500
Retencions per liquidacions negatives PIE 70.347
Variació endeutament a llarg termini -1.568.847 
Saldo a 31/12/2015 7.139.100
Ingressos corrents liquidats (darrer exercici liquidat) 13.186.293

Sobre ingressos corrents (*) 54,14%  
 
CONCLUSIÓ 
 
Dels càlculs anteriors es desprèn que en relació al càlcul de la regla de despesa, que el 
pressupost que es proposa aprovar, de no considerar-se la reducció del tipus d’IBI com a 
paràmetre a tenir en compte en la citada Regla, compliria amb el 1,3% d’increment 
aprovat pel Ministerio, no obstant l’anterior, de considerar l’esmentat efecte de reducció 
del tipus d’IBI sobre la citada Regla, s’incompliria amb l’esmentat increment aprovat pel 
Ministerio.” 
 

Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia, s’acorda 
per tretze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, 
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau i Espàrrech, Sílvia Tamayo 
Mata, Jordi Planet Rovira, Víctor Cerveto Hernández, Toni Romero Carbonell i Manel 
Almellones Conesa, i quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan 
Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost General Consolidat de 
l'Ajuntament  de Canet de Mar per l’exercici de 2015, que inclou el pressupost de 
l’Ajuntament, de l’OA Ràdio Canet, segons els estats que s’adjunten en annex 
resumits a nivell de capítols:  
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Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Impostos directes 6.210.364,00 0,00 0,00 6.210.364,00
2 Impostos indirectes 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3 Taxes i altres ingressos 2.739.476,00 7.000,00 0,00 2.746.476,00
4 Transferències corrents 3.467.024,00 123.392,00 -123.392,00 3.467.024,00
5 Ingressos Patrimonials 98.300,00 0,00 0,00 98.300,00
6 Alienació Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 12.535.164,00 € 130.392,00 € -123.392,00 € 12.542.164,00 €

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Despeses de personal 4.988.210,00 67.217,00 0 5.055.427,00
2 Despeses béns corrents i serveis 4.451.880,00 62.825,00 0 4.514.705,00
3 Despeses financeres 286.400,00 350,00 0 286.750,00
4 Transferències corrents 386.072,00 0,00 -123.392,00 262.680,00
6 Inversions Reals 778.866,00 0,00 0 778.866,00
7 Transferència Capital 0,00 0 0,00
8 Actius Financer 0,00 0 0,00
9 Passius Financers 1.498.500,00 0,00 0 1.498.500,00

TOTAL DESPESES 12.389.928,00 € 130.392,00 € -123.392,00 € 12.396.928,00 €  
 

SEGON.-  Aprovar la plantilla anual de personal per a l’any 2015 segons el detall que 
tot seguit s’adjunta: 
 
ANNEX I – MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
FUNCIONARIS Subgrup Places Vacants 
Escala de funcionaris d’habilitació nacional 
SECRETARI 
INTERVENTOR 
TRESORER 

A1 
A1 
A1 

1 
1 
1 

- 
1 
1 

Escala d’Administració General 
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B.1 Subescala tècnica superior (TAG) 
 
- Cap del Servei de Secretaria 
- Cap del Servei de Llicències 
 
B.2 Subescala Administrativa 
 
B.2.a Caps d’Àrea:  
- Central de compres 
- Estadística, sanitat i ensenyament 
- Secretaria – Alcaldia 
- Alcaldia- Secretaria 
- Registre i notificacions  
- Urbanisme 
- Adjunt àrea de tresoreria 
- Servei d’aigües 
 
B.2.b Administratius  
 
B.3 Subescala auxiliar 
 
B.3.a Auxiliar administratiu 
 
B.4  Subescala subalterna 
 
B.4.a Recepcionista 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A1 
A1 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
C1 
 
 
  
C2 
 
  
 
F 

 
 
 
1 
1 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
Subescala Administració especial 
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C.1 Subescala tècnica 
 
 
C.1.1 Tècnics superiors 
ARQUITECTE 
ENGINYER/A 
CAP DEL SERVEI DE RRHH 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 
 
C.1.2 Tècnics mitjos 
ARQUITECTE TÈCNIC 
 
C.1.3 Tècnics auxiliars 
AUXILIAR TÈCNIC DE BIBLIOTECA 
CAP D’INSPECCIÓ I DISCIPLINA URBANÌSTICA 
ADMINISTRATIU SERVEI NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 
 
 
C.2 Subescala Serveis Especials 
 
C.2.1. Classe: Policia local 
INSPECTOR 
SERGENT 
CAPORAL 
AGENT 
 
C.2.2. Classe: Personal d’oficis 
 
 
CONSERGE CEIP  
 

 
 
 
 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
 
  
A2 
 
 
C1 
C1 
 
C1 
 
 
 
 
 
  
A2 
C1 
C2 
C2 
 
 
 
 
F 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
2 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
7 
21 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
1 
- 
3 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 63 8 
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LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 

Subgrup 
Places  Vacants 

 
Tècnics superiors  
 
TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
COORDINADOR DE L’AREA DE CULTURA, 
ARXIVER/A 
 

 
 
 
A1 
A1 
A1 
  

 
 
 
1 
1 
1 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics mitjans 
 
COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS 
ASSISTENT SOCIAL 
EDUCADOR SOCIAL 
MESTRA D’ADULTS 
INFORMADOR TURÍSTIC 
TÈCNIC D’EDUCACIÓ 
TÈCNIC D’ESPORTS 
TÈCNIC DE JOVENTUT 
TÈCNIC INFORMÀTICA 
TÈCNIC D’AUTOEMPRESA I OCUPACIÓ 

 
 
 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 

 
 
 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics auxiliars 
 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 
 
 
C1 
C1 
C1 

 
 
 
2 
1 
1 

 
 
 
- 
- 
- 

 
Auxiliars administratius 
 

 
C2 

 
10 

 
1 

 
Personal d’oficis  
 
CAP DE LA BRIGADA  
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA  
OFICIAL PRIMERA CONSTRUCCIO 
OFICIAL PRIMERA FORJA 
OFICIAL PRIMERA PINTOR 
OFICIAL PRIMERA VITRALL 
OFICIAL PRIMERA FUSTERIA  
OFICIAL PRIMERA JARDINERIA  
CONDUCTORS 
TREBALLADORES FAMILIARS 
INFORMADOR AMBIENTAL 

 
 
 
A2  
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 

 
 
 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA 
OFICIAL SEGONA FORJA 
OFICIAL SEGONA BRIGADA 
OFICIAL SEGONA CONSTRUCCIÓ 

F 
F 
F 
F 

2 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
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VIGILANT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  
VIGILANT PLAÇA MERCAT 
OPERARI DEL SERVEI DEL CEMENTIRI 
PEO FUSTERIA 
CONSERGES 
NOTIFICADOR 
OPERARIS DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS 
PEONS JARDINERIA  

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
F  

6 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
 
3 

1 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
 
- 

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL  Grup 
Subgrup 

Places  Vacants 

 
Personal d’oficis no qualificat 
 
OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos) 
 

 
 
 
F  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

  80 8 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO 
CANET, PER A L’ANY 2015 
 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 

Subgrup 
Places  Vacants 

 
COORDINADO 
REDACTOR (a temps parcial) 
TÈCNIC DE SO (a temps parcial) 
 

 
 C1 
C2 
C2 

 
1 
1 
1 

 
- 
- 
- 

 
   

TOTAL PERSONAL  3  
 
TERCER.- Exposar al públic els acords precedents de l’acte de l’aprovació inicial de 
l’expedient del pressupost de l’any 2015, pel termini reglamentari de 15 dies hàbils, en 
el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple de la 
corporació.  
 
QUART.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el 
que disposa 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.  
 
CINQUÈ.- Trametre una còpia de l’expedient definitivament aprovat a l’Il·lm. Sr. 
Delegat d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.   
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El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que aquest pressupost es pot considerar com alguna cosa especial, perquè és 
el primer després d’haver complert amb el pla de sanejament financer, que ha permès 
eixugar el dèficit, acumulat a finals del 2010, de tres milions i mig d’euros. Per 
aquestes dates, ara fa un any, ell mateix comentava amb la proposta d’aprovació del 
pressupost per a l’exercici 2014, que en èpoques de crisi no és aconsellable ni tampoc 
és el més adequat apujar impostos, si el que es pretén és la reactivació de l’economia 
com a objectiu prioritari. Creu que la millor manera de reactivar l’economia és amb el 
foment de la inversió. La reducció de la despesa i l’increment de la inversió és la 
fórmula adequada en aquestes situacions de recessió econòmica. Per tant, els eixos 
bàsics del pressupost per a l’any 2015 són aquests tres, congelació dels impostos, 
reducció de la despesa i increment de la inversió. Les necessitats o les demandes 
socials indueixen que la despesa tingui una orientació o una altra depenent de la 
priorització que es cregui més adient. Així, per aquest exercici 2015, s’ha cregut 
convenient prioritzar les àrees de Benestar Social, Comunicació, Joventut, Esports i 
Promoció Econòmica. L’Àrea de Benestar Social es prioritza, a causa de la situació 
econòmica de les famílies, que no millora i la demanda d’ajudes es va incrementant, a 
la qual cosa s’ha de donar resposta. A l’Àrea de Comunicació, s’incrementa l’aportació 
a la Ràdio municipal, per tal de millorar la qualitat dels serveis que ofereix al municipi. 
L’Àrea de Joventut es prioritza per aquest any, amb l’increment de la partida 
d’activitats culturals i la contractació externa per fomentar les activitats de 
dinamització. En L’Àrea d’Esports es dota una partida per a l’organització de 
competicions de nivell supramunicipal, que és una manera de fer ressò del municipi. 
Finalment, l’Àrea de Promoció Econòmica té previst elaborar un programa d’ajudes per 
a la reactivació de l’activitat empresarial al municipi. Si s’analitza el pressupost per 
capítols, el de personal s’incrementa en 27.070 euros, a causa del fet que s’incorpora, 
complint amb la Llei de pressupostos de l’Estat, una part de la paga extra que el 
personal funcionari va deixar de percebre l’any 2012. Aquesta paga suposa un import 
de 28.524 euros i, per tant, sense el seu efecte, la despesa es veuria reduïda en 1.454 
euros. La despesa financera es redueix en un 25%, a causa, d’una banda, de la millora 
de la situació econòmica de l’Ajuntament, que fa que la utilització de pòlisses de crèdit 
disminueixi i, per una altra banda, la reducció de l’endeutament a llarg termini a 
conseqüència de l’amortització dels préstecs. El capítol que ha sofert un increment 
més notable és el de subvencions, en concret un 15%. Amb la finalitat d’ajudar les 
famílies més necessitades econòmicament, s’han establert dues subvencions que 
afecten l’IBI i la taxa de recollida d’escombraries, per un import de 20.000 i 10.000 
euros, respectivament. També s’incrementa l’aportació de la Ràdio municipal en 
18.000 euros i d’ajudes socials en 4.000 euros. També està previst desenvolupar un 
programa d’ajudes a la promoció de l’economia local per tal de donar suport a les 
empreses i propiciar la creació de llocs de treball. Aquestes ajudes aniran en dos 
sentits. Un serà en la bonificació de taxes i impostos i l’altre, en la subvenció de 
determinades despeses originades per la creació d’una nova activitat empresarial. Des 
de l’Àrea de Promoció Econòmica s’està treballant en el Reglament que reguli 
aquestes ajudes i un cop s’hagi determinat la quantia econòmica, s’incorporarà en el 
pressupost municipal. Tot i això, la reducció total de la despesa, si es compara amb 
l’exercici 2014, és de l’1,17%. Pel que fa als ingressos, són pràcticament els mateixos 
que els de l’exercici anterior. No s’incrementa cap impost ni cap taxa. L’IBI es congela, 
ja que la reducció del 10% del tipus de coeficient compensa l’increment de la base 
imposable en el mateix percentatge. Aquesta reducció del coeficient d’aplicació 
municipal es va aprovar en el Ple del cinc de novembre passat. Amb aquestes 
consideracions, el pressupost preveu un estalvi corrent de 2,4 milions d’euros i un 
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estalvi net, una vegada amortitzats els préstecs, de 924.000 euros; ambdues xifres són 
superiors a les de l’exercici superior. D’aquest estalvi net, es proposa destinar 778.866 
euros a inversions i la resta, 140.236 euros, a la reducció d’endeutament, d’acord amb 
la limitació que estableix la normativa vigent quant a la regla de la despesa, que 
suposa no incrementar més d’un 1,3%. Per determinar les inversions, s’han valorat les 
necessitats de cada àrea de l’Ajuntament i s’han establert prioritats. Es continua amb 
la inversió en projectes de la via pública, i com a projecte d’especial sensibilitat 
ciutadana, aquest pressupost preveu una partida per a l’ordenació de la plaça 
Colomer. Pel que fa al pressupost de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, la 
voluntat de l’equip de govern ha estat mantenir l’actual projecte de comunicació, 
optimitzant els recursos econòmics invertits i incrementant l’aportació en un 16% i amb 
una previsió d’inversions de 23.000 euros addicionals. Aquesta proposta va ser 
aprovada per la majoria del Consell de Govern de la Ràdio. En resum, es presenta un 
pressupost formalment anivellat, amb un estalvi net positiu de 924.000 euros i un 
endeutament bancari inferior al de l’any passat en un 1,6 milions d’euros. Un 
pressupost que permetrà inversions en el municipi per valor de 778.000 euros, 
finançats amb fons propis, sense augmentar l’endeutament. Aquest és el pressupost 
que l’equip de govern creu adient per les circumstàncies actuals, tant locals com 
conjunturals, i que esperen que s’hagin trobat motius suficients com per votar-hi 
favorablement, ja que, i considera que és just dir-ho, incorpora alguna de les propostes 
que els diferents grups municipals que conformen el Ple han aportat. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que han 
estat analitzant les modificacions al pressupost. Han vist increments dedicats a l’escola 
Misericòrdia, a Promoció Econòmica i a obres d’algunes zones del poble, a part del 
parquet del pavelló. Quant a Sanitat, veuen que es respecta la inversió de les 
passarel·les de formigó a la platja, que eren dins del pla previst per posar la platja al 
dia, que feia molt que no es feia. Aquest projecte el va començar a endegar el seu 
company, el senyor Manel Almellones. També cal dir que s’han iniciat les obres per 
adaptar el pas obert al final del passeig Marítim, obra també del seu company, 
gestionat amb Costes. És a dir, Costes invertirà uns diners a la platja de Canet gràcies 
a la gestió feta pel senyor Almellones. Pel que fa a Esports, el senyor Gregori ja ho ha 
comentat, s’instal·larà un nou parquet al pavelló municipal, es mantindran les activitats 
esportives, s’ha aconseguit la celebració d’un campionat de motocròs, curses 
d’atletisme i altres competicions. Fa poc, es va iniciar la modificació de les escales del 
camp de futbol, obra que s’ha pogut fer amb fons propis, gràcies a la bona gestió 
d’aquests tres anys. Quant a Seguretat Ciutadana, fa unes setmanes es va iniciar un 
pla d’acció per dotar de més senyalització vial, tant de pintura com de senyals, amb els 
diners d’una partida de la mesa de concertació amb la Diputació de Barcelona. Aquest 
pressupost respecta les propostes d’aquestes àrees, però troben a faltar la proposta 
d’incloure en el capítol II el servei d’un tècnic especialista en plans de prevenció i 
autoprotecció. En van parlar i considera que cada vegada és més necessari. Com a 
capítol I és impossible, ja que no es pot incorporar més personal a la plantilla, però sí 
que considera que si s’agrupen tots els plans de prevenció i d’autoprotecció, s’hauria 
de pensar en aquesta possibilitat. Les inversions que preveu aquest pressupost es 
poden dur a terme gràcies a la gestió d’aquests tres últims anys, amb contenció de la 
despesa, pagant els proveïdors a termini i tornant les finances de Canet a la 
normalitat, tenint en compte l’entorn econòmic que s’està vivint. Gràcies a polítiques 
amb sentit comú s’està a disposició de fer, com ja s’ha comentat, inversions amb fons 
propis. Cal dir també que aquests pressupostos en matèria d’inversions haurien estat 
millors si el deute que té la Generalitat amb Canet s’hagués pagat. També volen 
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demanar, en la mesura que sigui possible, i si es disposen d’ingressos addicionals, 
que es destinin a la subvenció de l’IBI i que al 2016 -tot i que ja serà després de les 
eleccions i potser ja hi haurà un altre equip de govern- es continuï rebaixant aquest 
impost o com a mínim el tipus d’interès d’aquest impost, sempre que sigui possible. El 
seu grup municipal, per coherència, tal i com ha demanat el tinent d’alcalde d’Hisenda, 
perquè han estat part d’aquest projecte i d’aquest pressupost i perquè s’han acceptat 
les seves propostes, hi votaran a favor perquè, i es dirigeix directament al senyor 
alcalde, el seu grup sí que treballa per Canet i sí que pensa en Canet. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta vegada l’equip de govern ha presentat els pressupostos amb temps, han 
tingut l’oportunitat de treballar-los i se’ls ha escoltat una mica, en el sentit que s’han 
escoltat algunes propostes. Pensen que aquests pressupostos estaran enmig de dues 
legislatures i, per tant, pensen que han d’estar el màxim de consensuats possibles. 
Amb aquest objectiu i amb la voluntat que han vist per part del regidor d’Hisenda i 
d’altres regidors, que també els han aclarit altres dubtes que els sorgien a mesura que 
estudiaven el pressupost i per part d’Intervenció, veuen que han pogut treballar-ho 
amb tranquil·litat i amb diàleg. Sempre han aportat les seves propostes, pensant en 
quines són les prioritats que el PSC té en aquests moments de dificultat. El senyor 
Gregori ja ho ha aclarit i poden veure que, en essència, les línies d’actuació són les 
mateixes, com donar suport als aturats amb debats de formació i assessorament, a les 
famílies i les persones que estan passant per moments de dificultat econòmica, 
establir tot un programa d’ajuts a l’economia local, amb l’objectiu de donar suport a les 
empreses i, sobretot, fomentar la creació de llocs de treball. També han fet una altra 
sèrie de propostes en el marc de les inversions, algunes coincidents amb altres grups 
polítics, i, en línies generals, encara que no en tot, estan força satisfets dels 
pressupostos que avui es porten a l’aprovació del Ple. Pensant en tot això, i amb 
aquest vot de confiança, perquè veuen que se’ls han escoltat i se’ls ha tingut en 
compte, aquesta vegada el seu vot serà favorable. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, explica que 
aquest pressupost que avui porten a aprovació és el reflex de la bona gestió que han 
dut a terme des de l’inici d’aquesta legislatura. La premissa era i és l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió dels recursos públics i, per tant, el seu grup municipal està 
plenament satisfet amb els resultats econòmics assolits any rere any, durant tota 
aquesta legislatura. Les dades avalen el pressupost de l’equip de govern, ja que ja 
s’estan pagant els proveïdors a menys de 60 dies, s’ha reduït l’endeutament del 108% 
al 66%; s’ha acomplert amb èxit el pla de sanejament econòmic, s’ha eixugat el dèficit, 
i es preveu acabar aquest any 2014 amb un romanent de tresoreria positiu de més de 
800.000 euros. Consideren, doncs, que enguany presenten el millor pressupost 
possible i pensant sobretot amb el 2015, un any que s’ha de preveure en dues 
vessants, el de les persones i el de les activitats econòmiques, amb criteris com ara 
més ajuts socials, la congelació de l’IBI, com ja s’ha dit, i subvencions per a taxes i 
tributs per a persones que més ho necessiten per una banda i, sobretot, ajuts a qui 
iniciï una activitat econòmica nova, com per exemple una bonificació de fins a un 60% 
en les llicències d’obertura d’una activitat i obres de millora en els seus locals 
comercials. Tot això per afavorir la recuperació econòmica i ajudar les empreses. Així, 
doncs, es planteja un pressupost molt curós amb la despesa, adequat als temps 
actuals i amb el compromís de l’equip de govern de mantenir els criteris d’austeritat i 
necessitat real tal i com han anat fent des del primer dia de la legislatura. Per acabar, 
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agraeix la coherència dels seus excompanys de govern, els membres del grup 
municipal del PP, per votar a favor d’aquest pressupost. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que són els 
últims pressupostos d’aquesta legislatura i continuen amb la mateixa tònica que els 
tres pressupostos anteriors, amb uns ingressos que es mantenen gràcies a l’IBI 
principalment, i amb una contenció de la despesa marcada pel govern espanyol amb 
l’únic objectiu de debilitar la gestió municipal. L’única diferència és que els préstecs 
que té l’Ajuntament s’han reduït, com també els interessos que s’havien previst per 
aquests préstecs, la qual cosa ha comportat que l’Ajuntament disposi per aquest any 
2015 de més de 700.000 euros per a inversions. A partir d’aquí, és el govern qui 
distribueix aquest pressupost, amb la col·laboració de l’oposició, la qual cosa celebren, 
perquè se’ls ha facilitat bastant la feina per poder arribar a acords. Pel que fa al 
vessant polític, el senyor Aranda explica que per una sèrie de circumstàncies, el 
govern s’ha trobat en minoria i amb l’objectiu d’aprovar els pressupostos per aquest 
2015. Per això ha hagut d’arribar a acords amb les diferents formacions que integren el 
Ple i fruit de les converses que han mantingut amb el govern han arribat a diferents 
acords, com pot ser invertir en Ràdio Canet amb una unitat mòbil i una taula d’emissió, 
ja que s’han d’actualitzar una mica les instal·lacions de la Ràdio; garantir una inversió 
mínima a l’escola Misericòrdia de 25.000 euros per dur a terme una primera fase 
d’actuació de reforma de sanitaris o de la instal·lació d’una plataforma elevadora per 
temes d’accessibilitat. També han acordat invertir en la plaça 11 de Setembre amb una 
partida d’uns 20.000 euros. També s’assegura l’execució de la primera fase del 
projecte de l’Odèon, fent que l’Ajuntament assumeixi la quantitat de subvenció que el 
FEDER no cobreix i que hi havia una part que depenia de la Generalitat, una quantitat 
de 80.000 euros, que finalment sembla que arribarà. També es va arribar a un acord 
per millorar l’espai de la Font del Drac i el seu entorn. També consideren que cal 
potenciar l’escola de teixits amb una funció educativa i formativa de tot tipus. El senyor 
Aranda comenta que no recorda si el senyor Gregori ha explicat que hi ha un acord 
entre els dos grups municipals de comprometre’s a fer una revisió cadastral de cara al 
2016, per adaptar-se als temps actuals i que serveixi per anivellar els desajustos que 
s’han produït amb l’actual revisió. Volen fer extensiu aquest acord a la resta de 
formacions que es presentin a les properes eleccions municipals i que aconsegueixin 
representació. Tot i això, hi ha hagut algunes propostes que no s’han acceptat, com 
per exemple, augmentar un 25% el límit del valor cadastral de l’habitatge habitual per 
accedir als ajuts per a l’IBI, ja que d’aquesta manera hi hauria més famílies nombroses 
que podrien obtenir bonificació. També havien proposat que, dins el cicle de castells 
que es fan al Festival del Castell de Santa Florentina, dels quals l’Ajuntament en 
subvenciona una part, es negociés amb els propietaris que pogués apropar la cultura 
al poble. També proposaven que els 15.000 euros que els regidors del grup municipal 
del PP deixaran de cobrar d’aquí a finals de legislatura s’invertissin a, per exemple, 
beques menjador, sortides i activitats extraescolars. Els han comentat que aquests 
ajuts ja han estat donats, però que si detectessin alguna mancança, es podria dur a 
terme aquesta proposta. També demanaven crear un protocol per als ajuts de 
Benestar Social que fos transparent i conegut per tothom, que es creés una comissió 
amb representació de tots els grups municipals, Canet en Acció i l’Àrea de Benestar 
Social, entre altres, per consensuar el repartiment del banc d’aliments. Aquestes 
propostes no han estat acceptades, però potser durant el proper 2015 alguna ho podrà 
ser. Algunes d’aquestes propostes no formen part dels pressupostos, però sí que 
creuen que tenen a veure amb la gestió d’aquests pressupostos. És tan important 
destinar recursos econòmics a serveis socials com que es faci una bona gestió 
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d’aquests recursos. No votaran a favor del pressupost perquè no estan d’acord amb 
com es gestionen determinades àrees, com podrien ser Cultura, Promoció Econòmica 
o Seguretat Ciutadana, en aquest darrer cas, amb la gestió del personal. I tampoc no 
han estat d’acord i ho han fet saber des de l’inici de la legislatura, amb la creació d’una 
comissió de govern, on no són representants tots els grups municipals que integren el 
Ple municipal i que només serveix perquè regidors sense dedicació exclusiva dins del 
govern, puguin rebre un sou de forma encoberta. El grup municipal d’ERC s’abstindrà 
en la votació del pressupost per a l’any 2015, per responsabilitat i perquè creuen que 
la política és l’acte d’arribar a acords per millorar el benestar dels convilatans. De tot 
se’n poden treure coses positives i és que, tot i que arribi tard, parlant també es poden 
entendre. 
 
El senyor alcalde explica que vol fer algunes consideracions a algunes coses que 
s’han dit. En primer lloc, vol agrair als grups municipals del PSC i del PP el suport a 
aquests pressupostos, els quals en gran part també són obra i mèrit del grup municipal 
del PP, ja que durant aquests tres anys i mig han treballat amb un dels principals 
objectius que tenia aquest govern, que era reduir el dèficit de l’Ajuntament. Es dirigeix 
a la senyora Tamayo i explica que aquest any s’han intentat negociar aquests 
pressupostos amb la resta de grups municipals igual que els altres anys. Potser és que 
aquest any ha canviat una mica la perspectiva del govern en quedar-se en minoria, 
però de tota manera el senyor Gregori els ha explicat, cada any, la proposta de 
pressupost amb la mateixa antelació. Es dirigeix al senyor Romero per dir-li que no 
podia faltar l’apunt polític en la seva intervenció, que entén perfectament i que, 
segurament, si hagués continuat al govern municipal no hauria fet. És cert que aquest 
pressupost hauria estat millor si la Generalitat pagués allò que deu als municipis, però 
encara haurien estat millor si l’Estat espanyol no hagués retallat sistemàticament les 
polítiques de benestar social com ha fet aquests últims anys. El senyor Romero ha 
comentat que el seu grup treballa per Canet i el senyor alcalde comenta que ells 
també, perquè si no fos així no haurien pactat. Al senyor Aranda, li diu que algunes de 
les coses que ha explicat ja estaven previstes al pressupost abans que el seu grup les 
plantegés, i que tampoc s’han modificat perquè el seu grup en parlés. Explica que si el 
grup municipal d’ERC es queixa que hi ha hagut propostes que no s’han acceptat, 
aquestes propostes no s’han acceptat perquè no són pròpiament propostes per al 
pressupost. Considera que l’elaboració d’un protocol referent a la gestió i el 
funcionament de Serveis Socials no és un assumpte que s’hagi d’incloure al 
pressupost. Comenta que el senyor Aranda ha parlat de sous encoberts en aquest any 
de mandat, quan no n’hi ha hagut cap. En tot cas, en altres legislatures on es produïa 
una situació diferent a l’actual en les juntes de govern que sí que es podria considerar 
al·legal. En aquest mandat s’ha regularitzat aquesta situació. Per acabar, torna a 
repetir el seu agraïment als grups municipals del PP i el PSC als pressupostos i el seu 
agraïment a l’actitud constructiva del grup municipal d’ERC per abstenir-s’hi. Aquest fet 
demostra que els disset regidors del Ple municipal treballen per Canet. Tots plegats 
han fet un exercici de responsabilitat política en favor d’aquella gent que finança el 
pressupost municipal, que és la gent de Canet de Mar amb el pagament dels seus 
impostos. 
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7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE 
CALELLA, DE SANT POL DE MAR I DE CANET DE MAR EN MATÈRIA DE 
SERVEIS DE SEGURETAT PÚBLICA A TRAVÉS DE LES SEVES POLICIES 
LOCALS PER A LA CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS DE POLICIA 
 
Atès que l’actual conjuntura econòmica i les limitacions previstes a les lleis de 
pressupostos dels últims exercicis que no permeten augmentar les plantilles per 
adequar-les a les necessitats socials obliga a les administracions a adoptar mesures 
pal·liatives amb el propòsit de rendibilitzar els recursos disponibles. La màxima de 
“sumar per guanyar” es veu ara com una possibilitat real d’optimitzar els esforços que 
fan els tres ajuntaments en matèria de seguretat pública.  
 
Atès que la situació de partida del present projecte són els municipis de Calella, Sant 
Pol de mar i Canet de mar, amb la possibilitat d'emprendre un camí conjunt, que ha de 
permetre complir els objectius a curt i mig termini i remoure els obstacles per fer 
realitat una interoperabilitat entre els diferents servei propis de la Policia Local, sense 
allunyar-nos del marc normatiu establert i les limitacions i capacitats de les entitats 
locals. 
 
Atès que la voluntat dels tres municipis és promoure l’aplicació d’unes polítiques de 
seguretat que tinguin en compte les casuístiques específiques dels tres municipis dins 
dels principis rectors de la col·laboració, la cooperació, l’auxili mutu i la 
complementarietat entre els tres cossos policials integrants. 

 
Atès que l’objectiu de l’associació és generar un marc (Acord) que possibiliti la 
col·laboració i cooperació entre les tres policies per millorar-ne l’eficiència. Que 
possibiliti també un estalvi econòmic unificant compres, utilitzant materials comuns, 
duent a terme serveis conjunts, unificant criteris de servei, etc. I finalment, que doni 
seguretat jurídica a les actuacions que puguin dur a terme els efectius de qualsevol del 
tres cossos i a qualsevol dels tres termes municipals.  

 
Atès que la Llei 16/2007, de 13 de desembre, complementària de la Llei per al 
desenvolupament sostenible del medi rural introdueix, a aquests efectes, una 
substancial modificació en la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos 
de seguretat, mitjançant l'addició d'una nova disposició addicional cinquena, que 
permet, en compliment de les condicions determinades pel Ministeri d'Interior i prèvia 
autorització de l'Administració competent estatal o, si s'escau, autonòmica, la prestació 
associada dels serveis de policia local. 
 
Atès que, en desplegament del que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 
orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, s'aprova l'Ordre 
INT/2944/2010, de 10 de novembre, del Ministeri d’interior (BOE núm. 278, de 17 de 
novembre); norma que determina les condicions per a l'Associació de Municipis amb la 
finalitat de prestar serveis de policia local i l’Ordre INT/242/2012 de 3 d’agost pel qual 
s’estableix el procediment d’autorització dels acords de col·laboració entre municipis 
per a la prestació dels serveis de Policia a través de les Policies Locals. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa esmentada, l'associació municipal en la 
prestació dels serveis de policia local haurà de materialitzar-se mitjançant la 
formalització d'un acord de col·laboració; instrument convencional que per prescripció 
de l'article 3 de l'Ordre INT/2944/2010, de 10 de novembre, del Ministeri d'Interior, i 
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l’ordre INT 242/2012 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha de 
contenir, almenys, els següents aspectes: 
 

 La identificació dels municipis que subscriguin l'acord i que, en 
conseqüència, són membres de l'associació. 

 La determinació de les causes que justifiquen l'associació, amb especial 
referència a la insuficiència de recursos de cada municipi associat per la 
prestació individual del servei de policia local d'acord amb les ràtios i 
altres requisits de cobertura que estableix la normativa d'aplicació. 

 La determinació de l'òrgan encarregat de coordinar el funcionament dels 
serveis de policia local, així com la composició i funcions, si s'escau, de 
la Comissió Mixta encarregada de vetllar pel seguiment de l'acord. 

 La seva vigència que, en vista del que estableix l'article 7 de l'Ordre de 
10 de novembre de 2010, del Ministeri d'Interior, podrà ser indefinida. 

 Segons l’article 3.b de l’ordre INT 242/2012, determinació de l’autoritat 
policial. 

 
Atès que de conformitat amb l’article 4 de l'esmentada Ordre INT/2944/2010, amb 
caràcter previ a la subscripció de l'acord de col·laboració s'ha d'obtenir l’autorització de 
la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior o, si s'escau, de la 
comunitat autònoma competent. 
 
Atès que la sol·licitud d'autorització ha d'incloure una memòria explicativa del projecte 
d’associació, les raons que justifiquen aquesta, els certificats corresponents, el nombre 
d'habitants dels municipis i els certificats del Ple dels respectius Ajuntaments aprovant 
la subscripció del futur acord de col·laboració. 
 
Vista i trobada conforme la memòria explicativa del projecte d’associació redactada en 
compliment del que disposa l’anterior art. 4 de l’Ordre INT/2944/2010. 
 
Vist l’informe emès en data 13 de novembre de 2014, per l’inspector en cap de la 
Policia Local,  el qual es transcriu a continuació: 

 
“Joan Carles de Blas, Inspector en Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en compliment a la petició del regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. Toni Romero, i 
l’alcalde, Sr. Jesús Marín i la Secretaria Accidental Sra. Cristina Cabruja envers a la 
justificació per tal de sol·licitar l’autorització de la Generalitat per dur a terme una 
associació de serveis de seguretat amb els Ajuntaments de Calella i Sant Pol de Mar en 
base a l’ordre INT/242/2012 de 3 d’agost per la qual s’estableix el procediment 
d’autorització dels acords de col·laboració entre municipis per la prestació de serveis de 
policia local, emet el següent informe: 
 
I    N    F    O    R    M    E 
 
Que el nombre de policies locals per cada mil habitants a Canet de Mar és de 1.85 
respecte als 2 policies per mil habitants recomanats per la UE. 
 
Que la distribució de policies s’efectua a través dels quadrants de Torn Q5 i Torn 
Especial que fixa el conveni i segons les seves disposicions.  
 
Que el nombre mínim de policies per torn són 3 efectius, variant el nombre sobre aquest 
mínim en funció dels torns de la setmana, caps de setmana, dies festius i incidències del 
personal.  
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Que al torn de matí poden haver entre 3 i 8 policies, al torn de tarda d’entre 3 i 5 i al torn 
de nit es cobreix amb un mínim d’entre 3 i 4 agents durant l’any i amb 5 agents les nits 
de divendres i dissabte dels caps de setmana del període estival. 
  
Que la oficina d’atenció al ciutadà (OAC-RD) funciona de dilluns a divendres amb un 
policia que efectua torn especial de matí de 7 a 15h i tarda de 14 a 22h de dilluns a 
divendres de forma alternativa. 
 
Que el municipi de Canet de Mar compta amb una població censada de 14.248 habitants 
i disposa d’un nombre important de segones residències que s’habiten els caps de 
setmana, festius i períodes estivals, fet que fa arribar a una població real d’uns 28.000 
habitants en aquests dies i èpoques de l’any. També disposa de quatre càmpings i unes 
poques places hoteleres però cal destacar que és una població amb un teixit associatiu 
que organitza esdeveniments culturals, lúdics i esportius de mitja/alta intensitat però de 
gran impacte en la mobilitat en dies festius i caps de setmana, a banda, cal destacar que 
des d’aquest any 2014 el retorn del Canet Rock, que és un festival de rock català 
multitudinari, suposa per la població un gran increment de l’ús intensiu de l’espai públic 
que triplica la població censada en un espai de temps de 36 hores. Amb aquest tipus 
d’actes es necessita col•laboració d’altres policies per poder cobrir les necessitats dels 
esdeveniments extraordinaris que es donen i l’associació de serveis de seguretat amb 
Calella i Sant Pol de Mar podria fer possible prestar aquests serveis amb més garanties.  
 
Que si bé la ràtio d’agents de policia per mil habitants de Canet de Mar està per sota de 
la mitjana europea 1,85 per mil habitants quan es fixa en 2 per mil habitants, els mesos 
d’estiu i durant els actes extraordinaris planificats i no planificats dels dies festius i caps 
de setmana encara s’agreuja més la mancança d’efectius policials quedant aquesta ràtio 
en 0,92 policies per mil habitants degut a l’augment de població real estacional.  
 
Que des de la policia local de Canet de Mar es va minimitzant aquest dèficit d’efectius 
amb hores de servei extraordinari remunerades i ajut de voluntaris de protecció civil de 
Canet de Mar, ADF, agents cívics de Canet de Mar i en poques ocasions voluntaris dels 
organitzadors dels actes. 
 
Que la capacitat operativa real del cos de la policia local d’aquest darrer any ha estat de 
37.080,5 hores/any, això és 101,59 h/dia. Aquesta dada representa un total de 13,54 
agents/dia. Aquí no estan comptats el cap del Cos i el sergent cap operatiu que presten 
servei de dilluns a divendres i reforcen aquells dispositius en festius que són necessaris. 
Si repartim en tres torns operatius els 13,54 agents/dia dóna un total de 4,51 agents/torn. 
Aquestes dades sense matisar-les representen el repartiment de les hores reals 
treballades pel total de la plantilla operativa. Si descomptem l’agent operador de Sala i 
l’agent d’OAC quedarien 2,51 agents/torn per muntar una patrulla polivalent de reacció i 
serveis planificats. 
 
Que tenint en compte l’augment poblacional d’abril a setembre i l’increment de la 
demanada de serveis associada, el contingent de plantilla queda clarament curt 
d’efectius. 
 
Que s’ha elaborat una memòria tècnica pels caps de les policies locals de Calella, Sant 
Pol de Mar i Canet de Mar que ha estat supervisada per la subdirecció de coordinació de 
policia del departament d’interior de la Generalitat per tal de justificar tècnicament la 
proposta d’associació de serveis de seguretat dels tres municipis. 
 
Que per tot l’exposat es considera des de la prefectura del cos que l’associació de 
serveis de seguretat amb els Ajuntaments de Calella i Sant Pol de Mar ens ajudarà, en 
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moments puntuals, a poder comptar amb col·laboradors per donar una millor resposta en 
els serveis de seguretat al municipi.” 
 

Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb els Ajuntaments de 
Calella i Sant Pol de Mar, el qual es transcriu a continuació: 

 
“Calella - Sant Pol de Mar - Canet de Mar, a.............. de ......................... de 2014 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lustríssima senyora Montserrat Candini i Puig alcaldessa de l’Ajuntament 
de Calella,   
 
D’altra part, l’Il·lustríssima senyora Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar,  
 
D’altra part, l’Il·lustríssim senyor Jesús Marín i Hernández, alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest Conveni, del que es 
donarà compte als respectius Plens dels ajuntaments,  
 
MANIFESTEN  
 
I.-  El manteniment de la seguretat en els llocs públics, és una competència pròpia del 
municipis, d’acord amb el que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local. 
II.- Els cossos de policia locals són instituts armats de naturalesa civil amb estructura i 
organització jerarquitzades, els que correspon l’exercici de competències municipals 
derivades de la prestació del servei de seguretat publica, tal i com disposa la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 
III.- Les institucions signats d’aquest acord consideren que la seguretat ciutadana 
constitueix un dels pilars bàsics de la societat del benestar, per la qual cosa consideren 
necessari garantir una adequada i eficaç prestació d’aquest servei públic optimitzant els 
recursos dels que disposen. 
IV.- La disposició addicional cinquena afegida a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, 
de forces i cossos de seguretat, per mitjà de la Llei Orgànica 16/2007, de 13 de 
desembre, complementària de la Llei 45/2007, de 13 desembre, per al desenvolupament 
sostenible del medi rural, regula la col·laboració per la prestació de serveis de policia 
local. Aquesta disposició addicional disposa que “dos o mes municipis limítrofs i 
pertanyents a una mateixa Comunitat autònoma, que no disposin separadament de 
recursos suficients per la prestació del serveis de policia local, podran associar-se per 
l’execució de les funcions assignades a aquestes policies en dita llei. En tot cas, l’acord 
de col·laboració per la prestació de serveis dels cossos de policia local dependents dels 
respectius municipis, respectaran les condicions que es determinin pel Ministeri d’Interior 
i comptaran amb l’autorització d’aquest o en el seu cas de la comunitat autònoma 
corresponent, segons el que disposin els seus respectius Estatuts d’Autonomia”.       
V.- Els municipis signants del present Acord consideren necessari col·laborar per la millor 
execució de les funcions assignades als cossos de policia local i compleixen amb la 
majoria dels requisits establerts en la normativa citada, als ser  municipis limítrofs i al no 
superar els 40.000 habitants en el conjunt de la suma de les seves poblacions, varen 
aprovar el present Acord de col·laboració per a l’associació d’alguns serveis de seguretat 
propis de la Policia,  en les sessions plenàries de  data 00/    /2014 del municipi de 
Calella, sessió plenària de data 00/    /2014 del municipi de Sant Pol de mar,  i sessió 
plenària de data 00/   /2014 del municipi de Canet de Mar. 
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La Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria d’ordenació 
i coordinació de les policies locals ha autoritzat en data  ......../........../.......,  la celebració 
del present Acord de col·laboració de conformitat amb la disposició addicional cinquena 
de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat i, en virtut de 
les competències exclusives en matèria de seguretat pública establerts en els articles 
160 i 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i en la Llei 16/1991 de 10 d’abril de les 
Policies Locals.  
 
És voluntat dels municipis signants subscriure el present Acord de col·laboració per 
optimitzar la prestació del servei policial propi i, amb la clara finalitat d’incrementar-ne els 
nivells d’operativitat, eficàcia i eficiència. 
 
En conseqüència, acorden les clàusules següents: 
 
PRIMERA.- OBJECTE  
 
Aquest acord té per objecte constituir l’associació de serveis de Policia i determinar-ne el 
contingut i abast de la col·laboració entre els municipis de Calella, de Sant Pol de mar i 
de Canet de mar en matèria de serveis de seguretat pública a través de les seves 
policies locals. 
 
SEGONA.- CAUSES QUE JUSTIFIQUEN L’ASSOCIACIÓ  
 
L’associació es constitueix degut a les següents causes :  
 
La dimensió actual d’alguna de les tres plantilles no permeten la presència territorial 
òptima ni la resposta de determinades demandes de seguretat. 
 
La capacitat pressupostària de les tres administracions i, a més, la vigent llei  de 
pressupostos no permet augmentar els recursos humans a cap dels tres municipis. 
Ha d’ésser un principi de l’administració, l’eficiència del recursos públics i la cooperació 
administrativa per prestar un millor servei als ciutadans. 
 
És per això que la prestació associada dels serveis de policia local té com a finalitat 
assolir els següents objectius: 
 
 Unificar compres, imatge corporativa, materials operatius, etc. per tal d’obtenir 

millors preus i estalviar recursos als tres municipis aprofitant les actuals ofertes de 
centrals de compres que hi ha a Catalunya. 
 

 Augmentar la capacitat de formació planificant cursos de formació conjunta que 
permetin que els membres de les tres poblacions puguin participar-hi amb la finalitat 
d’homogeneïtzar la formació i estalviar recursos.  

 Establir un conveni de col·laboració entre els tres cossos de policia on es defineixin 
en quins casos, i amb la màxima de no deixar d’atendre el servei ordinari de policia 
del municipi d’origen, es prestarà aquesta col·laboració. 

 Establir un catàleg de punts estratègics repartits pels tres termes municipals per fer 
controls de trànsit o de seguretat de forma conjunta i amb la participació d’agents 
dels tres municipis per guanyar en eficàcia policial i en autoprotecció dels agents. 
 

 Establir un catàleg de situacions de risc o d’emergència davant les que cada Cos 
policial podrà sol·licitar el recolzament de la resta. La proximitat i la immediatesa de 
l’actuació dels Cossos associats farà augmentar la seguretat dels ciutadans en 
aquests supòsits.  
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 Possibilitar que, en casos de sol·licitud per part d’un dels municipis associats, els 
altres puguin aportar-hi afectius segons disponibilitat. Les hores dedicades pels 
efectius de reforç seran satisfetes pel municipi demandant. 
 

 Minorar els costos del manteniment individual del servei de policia a costa dels 
serveis associats. 

 
Cap d’aquests objectius anirà en detriment de l’autonomia municipal. 
 
TERCERA .- ÀMBIT TERRITORIAL  
 
L’Àmbit territorial de l’associació serà el dels termes municipals dels Ajuntaments  
signants del present Acord.   
 
QUARTA.-  OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
Els Ajuntaments signants s’obliguen a :  
 
 Assumir les eventuals despeses derivades de l’associació, tal com s’especifica en la 

memòria que s’acompanya com annex a aquest Acord de col·laboració.  
 Proporcionar la informació necessària per tal que la Comissió Directiva (òrgan de 

govern de l’Associació policial) pugui prendre les  decisions adequades.  
 Acomplir  la part dispositiva d’aquest Acord durant la seva vigència.    
 No subscriure cap altre acord de col·laboració amb d’altres municipis amb la finalitat 

de prestar conjuntament el servei de policia local.     
 Els acords adoptats per les juntes locals de seguretat dels municipis signants del 

present Acord de col·laboració policial, en la mesura que afectin als serveis policials 
continguts en el present acord, s’hauran de comunicar a la resta de municipis 
associats. 

 Dictar les corresponents habilitacions per a la denuncia de les ordenances 
municipals i de trànsit pels agents de la policia local de la resta de municipis que 
s’associen 

 D’acord amb el previst a l’article 5.2 de l’Ordre INT/242/2012, no incorporar cap 
element d’uniformitat, denominació o qualsevol altre dada que pugui implicar o 
confondre’s amb la constitució d’un cos de policia local supramunicipal 

 Tramitar les corresponents comunicacions als jutjats i resta d’organismes oficials 
que hagin de tenir coneixement de la subscripció del present acord de col·laboració 

 
CINQUENA.- ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ 
 
1.- LA COMISSIÓ DIRECTIVA: és l’òrgan de govern de l’associació policial. Està 
integrada per dos membres de cada municipi participant, als quals correspon vetllar pel 
seguiment de l’Acord i impartir les instruccions superiors.  
 
La Comissió Directiva exerceix la direcció superior en matèria policial per majoria dels 
seus membres.  
 
Membres:   
La Comissió Directiva estarà formada per sis persones amb els següents càrrecs: 
 Una presidència 
 Dues vicepresidències 
 Tres vocalies 

 
Pel càrrec de presidència i vicepresidències: 
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Les presidències i vicepresidències seran ocupades pels respectius Alcalde/ses. 
 De l’Ajuntament  de Calella  correspon al Il·lma. Alcaldessa  de l’Ajuntament de 

Calella, Sra. Montserrat Candini i Puig.     
 De l’Ajuntament de Sant Pol de Mar correspon al  Il·lma. Alcaldessa, Sra. Montserrat 

Garrido Romera.     
 De l’Ajuntament de  Canet de Mar correspon a l’Il·lm.. Alcalde, Sr. Jesús Marín i 

Hernández.  
 
Pel càrrec de vocalies: 
Les vocalies seran ocupades pels respectius regidors/es de Governació/Seguretat. 
 De l’Ajuntament de Calella correspon al Regidor Sr. Albert Torrent i Vivancos (Tinent 

d’alcaldia de Seguretat i Serveis de Ciutat).      
 De l’Ajuntament de Sant Pol de mar correspon al Regidor Sr. Ferran Xumetra 

Subirana (Tinent d’alcalde de Governació i Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar).  

 De l’Ajuntament de Canet de Mar correspon al Regidor de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Els acords i el funcionament de la Comissió Directiva es regirà supletòriament per les 
disposicions establertes en el capítol II de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Els càrrecs de la Comissió Directiva seran pel període d’un any i es distribuiran de la 
següent forma: 
 

Comissió Directiva 

Presidència 
Vicepresidències 

Primera 
Segona 

Calella Sant Pol de mar Canet de mar 

Sant Pol de mar Canet de mar Calella 

Canet de mar Calella Sant Pol de mar 

 
2.- L’AUTORITAT POLICIAL : és l’òrgan col·legiat responsable del funcionament i 
coordinació dels serveis policials que s’estableixen en aquest Acord i de les ordres que 
emanin de la comissió directiva.  
 
Funcions i règim de funcionament de l’Autoritat Policial:  
L’òrgan estarà format pels respectius caps de les policies dels tres municipis essent-ne 
els màxims responsables els caps de la Policia de Calella, Sant Pol de mar i Canet de 
mar. 
 
Els membres de l’Autoritat Policial es reuniran periòdicament per tractar temes de 
caràcter operatiu o de coordinació dels serveis associats. 
L’Autoritat Policial entre les seves principals funcions rectores tindrà la d’establir i vetllar 
per l’aplicació de: 
 
 Les formes i els procediments concrets de coordinació. 
 Els criteris d'intervenció i auxili mutu. 
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 Els procediments a establir per a l'optimització dels recursos i materials disponibles. 
 Els procediments de transmissió conjunta i reciproca de la informació necessària per 

el compliment eficaç de les funcions assignades. 
 Els mecanismes de coordinació. 
 La casuística dels serveis territorials. 
 Establir indicadors de qualitat adreçats a supervisar l’assoliment de les polítiques 

estratègiques definides per la Comissió Directiva. 
 
Així mateix donarà compte de  les seves actuacions i propostes a la Comissió Directiva. 
 
Anualment l’Autoritat Policial responsable del funcionament i coordinació dels serveis 
policials associats, de conformitat amb l’òrgan de coordinació policial, ha de 
presentar al departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies 
locals un pla de treball i activitats en relació amb els diferents nuclis de població 
existents, tenint en compte, entre d’altres criteris, el nombre d’habitants, les 
infraestructures de les policies locals, les vies de comunicació existents i la situació de 
les dependències del Cos de Mossos d’Esquadra en l’àmbit territorial dels municipis 
signants de l’acord de col·laboració. 
 
3.- L’ÒRGAN DE COORDINACIÓ POLICIAL: és l’òrgan al qual li correspon assegurar 
l’intercanvi d’informació i la coordinació operativa entre els cossos policials i serveis de 
seguretat que actuen en els municipis afectats per mitjà dels instruments i els 
procediments establerts per la normativa vigent i l’Acord de col·laboració, així com 
executar, si escau, els acords de les juntes locals de seguretat i proposar plans de 
seguretat. Formaran part del mateix, a més del cap de les policies locals dels municipis 
associats, el cap o els caps de les àrees bàsiques policials del cos de mossos 
d’esquadra afectades pels territoris que comprèn l’Acord de col·laboració o per les 
persones que aquests designin. 
 
Aquest òrgan es constituirà amb caràcter previ al funcionament efectiu de l’associació i el 
seu funcionament, règim de sessions i documentació de les actes serà l’establert en la 
memòria annexa, incorporant l’obligació de remetre al departament competent en matèria 
d’ordenació i coordinació de les policies locals còpia de les actes aixecades i acords 
adoptats. 
 
SISENA .- RÈGIM I COMPETÈNCIES DELS POLICIES DE L’ASSOCIACIÓ   
 
Els membres que integren el servei  policial associat estaran sotmesos als mateixos 
principis bàsics d’actuació que els regula i ostentaran el mateix règim estatutari i 
disciplinari que els hi és d’aplicació amb la normativa vigent, sense que la subscripció de 
l’acord de col·laboració impliqui la constitució d’un cos de policia local supramunicipal. 
 
SETENA.- DETERMINACIÓ DELS MITJANS MATERIALS HUMANS I TECNOLÒGICS, 
AIXÍ COM TRANSFERÈNCIES ECONÒMIQUES ENTRE ELS MEMBRES 
 
El mitjans humans i materials assignats a l’Associació són els que es detallen en la 
memòria tècnica: 
 
Inicialment i sense perjudici de possibles variacions els recursos humans consten de:  
 

 inspector subinspector sergent caporal agents interins vigilants totals 
Calella        1         1       3       7       34           

46 
Sant Pol           2         7         9          

18 
Canet         1        1       5       19           
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26 
 
(recursos humans segons plantilla orgànica) 
 
VUITENA.-  VIGÈNCIA I CAUSES D’EXTINCIÓ DE L’ACORD   
 
La vigència d’aquest conveni serà d’un any des de la data de la seva signatura  essent 
prorrogable de forma tàcita,  per igual període de temps, si cap de les tres parts 
procedeix a la seva denúncia amb una antelació mínima de dos mesos abans de la 
finalització  de la vigència del conveni o de les seves pròrrogues. 
 
No obstant això, es pot rescindir per alguna de les causes següents: 
 
a) Per impossibilitat sobrevinguda d’acomplir i desenvolupar les activitats que en 

constitueixen l’objecte. En especial es considera causa resolució automàtica del 
conveni la impossibilitat, per qualsevol motiu,  de disposar de personal suficient de 
la plantilla de la policia local dels ajuntaments signants per prestar els serveis 
objecte del present conveni. 

 
b) Per mutu acord, en els termes que s’estableixin.  

 
c) Per incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest Acord. En 

aquest cas, la part afectada haurà de comunicar a l’altra part la seva voluntat de 
resoldre l’Acord així com les causes de l’ incompliment en que es basa.  

 
NOVENA .-   NORMATIVA SUPLETÒRIA 
 
En tot allò no previst en el previst  conveni serà d’aplicació la normativa següent: 
 
 Llei orgànica 2/1986, de 13 de març,  de forces i  cossos de seguretat. 
 Llei 16/1991,  d 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. 
 Ordre INT/2944/2010, de 10 de novembre, per la que es determinen les condicions 

per l’Associació de Municipis amb la finalitat de prestar serveis de Policia  Local, de 
conformitat amb allò previst en la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica 
2/1986. 

 La resta de la normativa sobre règim local. 
 
DESENA.-  CARÀCTER ADMINISTRATIU DE L’ACORD 
 
Les parts que subscriuen es comprometen, en la mesura que els correspongui, a assumir 
les determinacions del present conveni que té caràcter administratiu i sotmeten les 
qüestions litigioses que es puguin plantejar a la competència de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Per a que així consti, s’estén aquest document, en triple exemplar, i en prova de 
conformitat, les parts implicades el signen a un sol efecte en el lloc i data fixats a 
l’encapçalament. “ 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 24 de novembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per catorze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, 
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Cati Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau i 
Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas 
Martínez, Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa i tres abstencions dels 
regidors Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria tècnica explicativa del projecte d’associació de serveis 
redactada en compliment del que disposa l’anterior art. 4 de l’Ordre INT/2944/2010, la 
qual haurà de servir de base per a la sol·licitud d’autorització al Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre els Ajuntaments de Canet 
de Mar, Calella i Sant Pol, en matèria de serveis de seguretat pública a través de les 
seves policies locals, per a l’associació de serveis de Policia, el contingut del qual s’ha 
transcrit en el cos del present acord. 
 
TERCER.- Que es sol·liciti, de conformitat amb allò previst a l’art. 4 de l’Ordre 
INT/2944/2010, autorització al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
per a la formalització de l’anterior acord de col·laboració. 

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

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als Ajuntaments de Calella i Sant Pol de Mar i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
El senyor alcalde explica que amb aquest punt de l’ordre del dia es pretén aprovar un 
conveni amb els ajuntaments de Calella i Sant Pol, la negociació del qual ha estat duta 
pel senyor Romero fins fa una setmana. Després de dos o tres anys de feina, aquest 
conveni té com a objectiu millorar l’eficiència dels cossos de la Policia Local de Calella, 
Sant Pol i Canet de Mar, bàsicament a nivell de compres, de formació, d’imatge 
corporativa i també a nivell d’estratègia i seguretat. Una de les intencions més clares 
dels municipis és anar cada cop més a la mancomunació dels serveis per fer-los més 
eficients, tant en eficàcia com en economia. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que fa 
molt de temps que s’està treballant amb aquest conveni a causa de diverses 
problemàtiques legals que el feien complicat. El que persegueix aquest conveni és 
donar una seguretat jurídica i una cobertura legal perquè els cossos de la Policia dels 
tres ajuntaments puguin intervenir als tres municipis. Pel seu grup, és un acord 
correcte perquè, tal com ha dit el senyor alcalde, ho han estat liderant durant tres anys. 
El que sempre han deixat molt clar, però, és que aquest conveni no ha de significar 
una pèrdua de la dinàmica de la Policia al carrer. És a dir, és un conveni de 
col·laboració de moment en casos excepcionals. Qualsevol acord d’intercanvi d’agents 
o de necessitats d’agents en un moment donat s’haurà de negociar amb un altre 
conveni. El seu grup, com no pot ser d’una altra manera, hi votarà a favor. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, Portaveu del grup municipal del PSC, explica que feia 
temps que el senyor Romero els informava i els explicava les converses que mantenia 
amb aquests altres municipis per arribar a un acord per fer aquest conveni. Els va 
emplaçar a una última reunió on els explicaria aquest conveni, però ja no hi ha hagut 
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ocasió. Les explicacions que ara ha fet els aclareixen alguns dubtes, com per exemple 
mancomunar les compres, però encara els queda el dubte que aquest conveni no vagi 
en detriment del servei a Canet de Mar. Sembla ser que no serà així, però demana 
que els ho acabin de confirmar. Per aquest motiu, perquè una part del conveni el 
veuen clar, però una altra part no li veuen tant, s’abstindran en aquest assumpte. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que el 
seu grup creu que tots els convenis que se subscriguin per guanyar en servei i per 
estalviar-se diners és positiu, però tenen alguns dubtes que són gairebé els mateixos 
que ha exposat la senyora Tamayo. Comenta que queden molt clars els òrgans de 
govern i els d’administració, però no queda clar què passarà si és necessari que 
agents de Canet de Mar vagin a cobrir alguna cosa en un altre municipi. Cal saber si, 
tal i com està establert el conveni ara mateix, agents de Canet de Mar anirien a cobrir 
aquests serveis a altres municipis. El seu grup s’abstindrà o hi votarà a favor si aquest 
assumpte s’aclareix, ja que fins i tot un informe tècnic corrobora el fet que Canet de 
Mar té una ràtio d’agents molt baixa. 
 
El senyor alcalde explica que el senyor Romero ha estat tres anys explicant que Canet 
de Mar té un dèficit d’agents, no és pas una notícia nova. Dit això, comenta que és de 
sentit comú que en el cas que un dels dos altres municipis necessiti més efectius, els 
de Canet de Mar no hi anirien. Els convida a tornar-se a llegir tot l’expedient d’aquest 
conveni, perquè en un dels punts explicita: possibilitar que, en casos de sol·licitud per 
part d’un dels municipis associats, els altres puguin aportar-hi efectius segons 
disponibilitat. És evident que si Sant Pol necessita més efectius un dissabte a la nit, i 
Canet de Mar només té una patrulla, aquesta patrulla es quedarà a Canet i no anirà 
pas a Sant Pol. Entenen que queda ben recollit al conveni en aquest punt. 
 
ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
El senyor alcalde explica que hi ha dos assumptes per introduir a la sessió per via 
d’urgència. Explica que primer s’ha de votar la idoneïtat de passar aquests punts per 
urgència i si s’aprova aquesta urgència, es passaran a debatre. 
 
El senyor alcalde explica que el primer assumpte és la donació de compte del Decret 
de l’Alcaldia 1579/2014, de 25 de novembre de delegació de competències de l’alcalde 
a diferents tinents d’alcalde, a conseqüència dels decrets dels quals s’ha donat compte 
al principi d’aquesta sessió. En el Decret 1566/2014, l’alcalde assumia les 
competències que havia delegat als dos regidors cessats, que formaven part del 
govern. Aquesta setmana s’han redistribuït aquestes competències i se’n dóna compte 
al Ple amb aquest Decret. 
 
El senyor alcalde explica que el segon punt d’urgència és l’aprovació de la cancel·lació 
del préstec formalitzat en data 29 de maig de 2012, en virtut del que estableix el Reial 
decret llei 4/2012, mitjançant la signatura d’una nova operació de crèdit i del pla de 
reducció del deute, d’acord amb allò que estableix l’article 3.6 del Reial decret llei 
8/2014. Amb això es milloren les expectatives d’un préstec que tenia l’Ajuntament. 
 
A continuació, el senyor alcalde dóna pas a la votació de la urgència dels dos punts, la 
qual queda aprovada per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal. 
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8.- DONACIÓ COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA 1579/2014, DE 25 DE 
NOVEMBRE, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE 
 
En data 25 de novembre de 2014 l’alcalde dictà el Decret núm. 1579/2014 pel qual es 
va resoldre el següent: 
 
Decret núm. 1579/2014, de 25 de novembre, de l’Alcaldia 
 
Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 555/2011, de data 14 de juny, i una vegada constituïda la 
nova Corporació després de les eleccions municipals del 22.5.2011, es va resoldre nomenar 
els membres de la Junta de Govern Local, establir la periodicitat de les sessions d’aquest òrgan 
i les seves competències i s’efectuà, en favor dels Tinents d’Alcalde i en la resta de Regidors 
de l’equip de govern una delegació d'atribucions per a la gestió dels assumptes de les diferents 
àrees d'actuació municipals. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1565/2014, de 21 de novembre, es va resoldre: 

 
PRIMER.- Cessar com a 2on Tinent d’Alcalde i regidor de l’àrea de seguretat ciutadana i 
esports, al senyor Antoni Romero Carbonell i, per tant, de les seves funcions 
d’organització, direcció i gestió genèrica d’aquests serveis, amb efectes a partir del dia 21 
de novembre de 2014. 
 
SEGON.- Cessar com a regidor delegat de l’àrea de sanitat, al senyor Manuel Almellones 
Conesa i, per tant, de les seves funcions d’organització, direcció i gestió genèrica 
d’aquests serveis, amb efectes a partir del dia 21 de novembre de 2014. 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1566/2014, de 21 de novembre, es va resoldre 
modificar les delegacions efectuades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 555/2011, de data 14 
de juny, tot avocant a l’alcalde una sèrie de competències. 
 
Atès que aquesta Alcaldia considera convenient efectuar una nova delegació de competències 
en els diferents regidors que conformen l’equip de govern. 
 
Vistos l’article 21 LRBRL, els articles 35, 43, 44, 45, 46 i 47 ROF i l’article 56 TRLMC.  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Modificar les àrees 0, 1 i 2 de les delegacions efectuades en favor dels membres de 
la Junta de Govern Local i en la resta de regidors de l’equip de govern mitjançant Decret de 
l’Alcaldia núm. 1566/2014, de 21 de novembre, quedant delimitades de la manera següent: 
 
Àrea 0: Alcaldia. Aquesta àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, de gestió i 
d’impulsió en les matèries següents: urbanisme, obres i serveis, ensenyament, comunicació, 
seguretat ciutadana, cultura i joventut. Aquesta Alcaldia efectua les delegacions específiques 
de les atribucions que es diran en favor dels regidors no integrants de la junta de govern local 
per tal que, dins dels seus respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la 
gestió dels serveis corresponents als que es concreten aquestes delegacions, sense facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers: 
 
Regidor delegat d’Urbanisme:   Josep Mª Masvidal Serra. 
Regidor delegat d’Obres i Serveis:  Àngel López Solà. 
Regidor delegat de Cultura, Joventut  
i Ensenyament:     Pere Xirau Espàrrech.  
 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
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d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquestes a l'Alcaldia 
o a la junta de govern local. 
 
Àrea 1. Tinència d’Alcaldia de Benestar Social i Família, Sanitat i Festes Populars. Titular: 
Caterina Forcano i Isern. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió 
genèrica dels serveis corresponents a l'àrea de benestar social i família, sanitat i festes 
populars. L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució, referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric 
d'atribucions, sense facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
 
Àrea 2. Tinència d’Alcaldia d’Hisenda, Règim intern i Esports. Titular: Laureà Gregori 
Fraxedas. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió genèrica dels 
serveis corresponents a l'àrea d’hisenda, règim intern i esports. L'abast de les funcions 
d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució referides a la totalitat 
dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense la facultat de 
resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.  
 
SEGON.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran efecte des del 
dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors afectats, i seran de caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia. En cas d'absència, 
vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats i dels tinents d'alcalde, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, i s’entén a aquests efectes exercitada la potestat d'avocació 
en base a la present resolució, sense necessitat de cap altra resolució expressa en aquest 
sentit.  
  
TERCER.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, la qual s’entén acceptada la 
competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
QUART.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del ROF i donar-
ne compte al Ple en la primera sessió que celebri, per a donar compliment a l'article 38.d) del 
mateix ROF. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde president, a la vila de Canet de Mar, 25 de novembre de 
2014. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 24 de novembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada 
d’aquesta proposta. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat del següent: 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 1579/2014, de 25 de 
novembre, de delegació de competències de l’alcalde ne matèria de Sanitat, 
Ensenyament i Esports. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució als regidors que no siguin presents a la sessió 
del Ple municipal. 
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9.- APROVACIÓ DE LA CANCEL·LACIÓ DEL PRÉSTEC FORMALITZAT EN DATA 
29 DE MAIG DE 2012 EN VIRTUT DEL QUE ESTABLIA EL REIAL DECRET LLEI 
4/2012, MITJANÇANT LA SIGNATURA D’UNA NOVA OPERACIÓ DE CRÈDIT I 
DEL PLA DE REDUCCIÓ DE DEUTE, D’ACORD AMB ALLÒ QUE ESTABLEIX 
L’ARTICLE 3.6 DEL RDL 8/2014 

 
Atès que mitjançant Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer publicat en el 
Boletín Oficial del Estado fou aprovada la norma que determinava obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir mecanismes de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès que en compliment de l’establert en la citada norma, la Intervenció municipal, va 
comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, l’import de les 
obligacions pendents de pagaments d’acord amb els requisits establerts en el Reial 
Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, en concret: 
 

 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 
Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents a l’Ajuntament 
de Canet de Mar és de 1.830.739,48 €. 
 

 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 
Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents a la Fundació 
els Garrofers és de 295.291,36 €. 
 

Atès que la citada norma, establia la obligatorietat de elevar al Ple de la corporació 
local un Pla d’Ajust, per a la seva aprovació abans del 31 de març de 2012. 
 
Atès que la Corporació Local va elaborar el citat Pla d’Ajust, el qual fou aprovat per 
acord Plenari de data 29 de març de 2012. 
 
Atès que en data 30 d’abril de 2012, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas va valorar favorablement la informació continguda en el citat Pla d’Ajust. 
 
Atès que en sessió plenària de data 14 de maig de 2012 fou aprovada la concertació 
de l’operació u operacions de préstec a llarg termini precises per l’import de les 
obligacions reconegudes pendents de pagament per les quals els contractistes hagin 
manifestat la seva voluntat d’acollir-se al procediment instrumentat en el Reial Decret 
Llei 4/2012. 
 
Atès que en virtut de l’acord anterior fou signat en data 29 de maig de 2012 el 
contracte de préstec per import de 2.076.937,60 euros amb les condicions establertes 
en el fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, en concret pel que 
respecte al tipus d’interès, Euríbor a 3 mesos més el diferencial de 525 punts bàsics. 
 
Atès que en data 24 d’abril de 2014 la Comissió Delegada del Govern per assumptes 
econòmics va acordar la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les Entitats Locals. 
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Atès que en virtut de l’esmentat acord, l’Ajuntament en acord plenari de data 12 de 
juny de 2014, va sol·licitar la reducció màxima del diferencial aplicable sobre l’Euribor 
a 3 mesos de l’operació de préstec a llarg termini concertada en virtut del Reial Decret 
Llei 4/2012, la qual actualment se li esta aplicant, segons la següent taula: 
 
Prèstec: RDL 4/2012
Sistema amortització: Sistema Francés
Tipus d'interès actual: 4,020% (Euribor + 385)

Data venciment Capital Interessos Import rebut Capital pendent
29/08/2014 2.012.033,30 EUR
29/11/2014 64.904,30 EUR 20.670,29 EUR 85.574,59 EUR 1.947.129,00 EUR
28/02/2015 64.904,30 EUR 19.786,08 EUR 84.690,38 EUR 1.882.224,70 EUR
29/05/2015 64.904,30 EUR 18.916,36 EUR 83.820,66 EUR 1.817.320,40 EUR
29/08/2015 64.904,30 EUR 18.669,94 EUR 83.574,24 EUR 1.752.416,10 EUR
29/11/2015 64.904,30 EUR 18.003,15 EUR 82.907,45 EUR 1.687.511,80 EUR
28/02/2016 64.904,30 EUR 17.147,93 EUR 82.052,23 EUR 1.622.607,50 EUR
29/05/2016 64.904,30 EUR 16.488,40 EUR 81.392,70 EUR 1.557.703,20 EUR
29/08/2016 64.904,30 EUR 16.002,80 EUR 80.907,10 EUR 1.492.798,90 EUR
29/11/2016 64.904,30 EUR 15.336,02 EUR 80.240,32 EUR 1.427.894,60 EUR
28/02/2017 64.904,30 EUR 14.509,79 EUR 79.414,09 EUR 1.362.990,30 EUR
29/05/2017 64.904,30 EUR 13.698,05 EUR 78.602,35 EUR 1.298.086,00 EUR
29/08/2017 64.904,30 EUR 13.335,67 EUR 78.239,97 EUR 1.233.181,70 EUR
29/11/2017 64.904,30 EUR 12.668,89 EUR 77.573,19 EUR 1.168.277,40 EUR
28/02/2018 64.904,30 EUR 11.871,65 EUR 76.775,95 EUR 1.103.373,10 EUR
29/05/2018 64.904,30 EUR 11.088,90 EUR 75.993,20 EUR 1.038.468,80 EUR
29/08/2018 64.904,30 EUR 10.668,54 EUR 75.572,84 EUR 973.564,50 EUR
29/11/2018 64.904,30 EUR 10.001,75 EUR 74.906,05 EUR 908.660,20 EUR
28/02/2019 64.904,30 EUR 9.233,50 EUR 74.137,80 EUR 843.755,90 EUR
29/05/2019 64.904,30 EUR 8.479,75 EUR 73.384,05 EUR 778.851,60 EUR
29/08/2019 64.904,30 EUR 8.001,40 EUR 72.905,70 EUR 713.947,30 EUR
29/11/2019 64.904,30 EUR 7.334,62 EUR 72.238,92 EUR 649.043,00 EUR
28/02/2020 64.904,30 EUR 6.595,36 EUR 71.499,66 EUR 584.138,70 EUR
29/05/2020 64.904,30 EUR 5.935,82 EUR 70.840,12 EUR 519.234,40 EUR
29/08/2020 64.904,30 EUR 5.334,27 EUR 70.238,57 EUR 454.330,10 EUR
29/11/2020 64.904,30 EUR 4.667,48 EUR 69.571,78 EUR 389.425,80 EUR
28/03/2021 64.904,30 EUR 5.174,82 EUR 70.079,12 EUR 324.521,50 EUR
29/05/2021 64.904,30 EUR 2.246,77 EUR 67.151,07 EUR 259.617,20 EUR
29/08/2021 64.904,30 EUR 2.667,13 EUR 67.571,43 EUR 194.712,90 EUR
29/11/2021 64.904,30 EUR 2.000,35 EUR 66.904,65 EUR 129.808,60 EUR
28/02/2022 64.904,30 EUR 1.319,07 EUR 66.223,37 EUR 64.904,30 EUR
29/05/2022 64.904,30 EUR 652,29 EUR 65.556,59 EUR 0,00 EUR

2.012.033,30 EUR 328.506,84 EUR 2.340.540,14 EUR  
 
Atès que l’article 3 del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència preveu, com a excepció al que 
disposa la disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 



S/iu 
 
 

59 
 

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 

Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, que durant l'any 2014 les entitats 
locals podran concertar noves operacions d'endeutament per cancel·lar parcialment o 
totalment el seu deute pendent amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors sempre que es compleixin tots els requisits següents: 

 
“a) La nova operació d'endeutament a subscriure tingui, com a màxim, el 
mateix període d'amortització que resti per a la cancel·lació completa de les 
operacions de crèdit que l'entitat local tingui subscrites amb l'esmentat Fons. 
Els plans d'ajust aprovats i que van possibilitar la formalització de les 
operacions que es cancel·len mantindran la seva vigència fins a la total 
amortització de la nova operació d'endeutament, sense perjudici del que 
estableixen els apartats 4 i 5 aquesta disposició. 
 
b) Amb la nova operació d'endeutament es generi una disminució de la càrrega 
financera que suposi un estalvi financer. 
 
c) Aquesta operació d'endeutament no podrà incorporar la garantia de la 
participació en tributs de l'Estat ni podran subrogar les entitats de crèdit que 
concertin aquestes noves operacions en els drets que corresponguin al Fons 
per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors. 
 
d) Aquesta operació haurà de destinar íntegrament a l'amortització anticipada 
total o parcial dels préstecs formalitzats amb el Fons per al Finançament dels 
Pagaments a Proveïdors, complint amb els requisits i condicions establerts en 
els contractes subscrits per les entitats locals amb l'esmentat fons.” 

 
Atès l’anterior, l’Ajuntament ha rebut les següents ofertes d’endeutament per a la 
substitució total del deute pendent amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors: 
 

Entitat Tipus 

Banc Sabadell Euríbor a 3 mesos + 1,24% 
Caixabank Euríbor a 3 mesos + 1,20% 

 
Vist l’informe de la intervenció municipal de data 25 de novembre de 2014 que es 
transcriu a continuació:  
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Roser Argemí Villaescusa, interventora actal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent 

 
I N F O R M E 

 
ASSUMPTE 
 
Certificació de l'estalvi financer anual que es produirà com a conseqüència de la 
subscripció de la nova operació d'endeutament, en virtut de l’article 3.2.b) del Reial 
Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i la eficiència preveu. 
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RELACIÓ DE FETS 
 
Mitjançant Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer publicat en el Boletín Oficial del 
Estado fou aprovada la norma que determinava obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir mecanismes de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals. 
 
En compliment de l’establert en la citada norma, la Intervenció municipal, va comunicar al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, l’import de les obligacions pendents 
de pagaments d’acord amb els requisits establerts en el Reial Decret Legislatiu 4/2012, 
de 24 de febrer, en concret: 
 
 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 
Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents a l’Ajuntament de Canet 
de Mar és de 1.830.739,48 €. 
 
 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 
Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents a la Fundació els 
Garrofers és de 295.291,36 €. 
 
En data 29 de març de 2012, fou aprovat pel Ple de la Corporació Local, el Pla d’Ajust 
per al període 2012 - 2017. 
 
En data 30 d’abril de 2012, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va 
valorar favorablement la informació continguda en el citat Pla d’Ajust. 
 
En sessió plenària de data 14 de maig de 2012 fou aprovada la concertació de l’operació 
u operacions de préstec a llarg termini precises per l’import de les obligacions 
reconegudes pendents de pagament per les quals els contractistes hagin manifestat la 
seva voluntat d’acollir-se al procediment instrumentat en el Reial Decret Llei 4/2012. 
 
En virtut de l’acord anterior fou signat en data 29 de maig de 2012 el contracte de 
préstec per import de 2.076.937,60 euros amb les condicions establertes en el fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors, en concret pel que respecte al tipus d’interès, 
Euríbor a 3 mesos més el diferencial de 525 punts bàsics. 
 
En data 24 d’abril de 2014 la Comissió Delegada del Govern per assumptes econòmics 
va acordar la modificació de determinades condicions financeres de les operacions 
d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les Entitats Locals. 
 
En virtut de l’esmentat acord, l’Ajuntament en acord plenari de data 12 de juny de 2014, 
va sol·licitar la reducció màxima del diferencial aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos de 
l’operació de préstec a llarg termini concertada en virtut del Reial Decret Llei 4/2012, la 
qual actualment se li esta aplicant, sent en conseqüència el tipus d’interès en vigor 
Euribor a 3 mesos més un diferencial de 385 punts bàsics. 
 
L’article 3 del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i la eficiència preveu, com a excepció al que disposa la 
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disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2013, que durant l'any 2014 les entitats locals podran 
concertar noves operacions d'endeutament per cancel·lar parcialment o totalment el seu 
deute pendent amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors sempre 
que es compleixin tots els requisits següents: 
 
“a) La nova operació d'endeutament a subscriure tingui, com a màxim, el mateix període 
d'amortització que resti per a la cancel·lació completa de les operacions de crèdit que 
l'entitat local tingui subscrites amb l'esmentat Fons. Els plans d'ajust aprovats i que van 
possibilitar la formalització de les operacions que es cancel·len mantindran la seva 
vigència fins a la total amortització de la nova operació d'endeutament, sense perjudici 
del que estableixen els apartats 4 i 5 aquesta disposició. 
 
b) Amb la nova operació d'endeutament es generi una disminució de la càrrega financera 
que suposi un estalvi financer. 
 
c) Aquesta operació d'endeutament no podrà incorporar la garantia de la participació en 
tributs de l'Estat ni podran subrogar les entitats de crèdit que concertin aquestes noves 
operacions en els drets que corresponguin al Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors. 
 
d) Aquesta operació haurà de destinar íntegrament a l'amortització anticipada total o 
parcial dels préstecs formalitzats amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors, complint amb els requisits i condicions establerts en els contractes subscrits 
per les entitats locals amb l'esmentat fons.” 
 
L’Ajuntament ha rebut les següents ofertes d’endeutament per a la substitució total del 
deute pendent amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors: 
 

Entitat Tipus 

Banc 
Sabadell Euríbor a 3 mesos + 1,24% 

Caixabank Euríbor a 3 mesos + 1,20% 
 
ESTALVI FINANCER ANUAL QUE ES PRODUIRÀ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
SUBSCRIPCIÓ DE LA NOVA OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT 
 
La taula d’amortització del préstec en vigor es la que és detalla en el quadre adjunt 
següent: 
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Prèstec: RDL 4/2012
Sistema amortització: Sistema Francés
Tipus d'interès actual: 4,020% (Euribor + 385)

Data venciment Capital Interessos Import rebut Capital pendent
29/08/2014 2.012.033,30 EUR
29/11/2014 64.904,30 EUR 20.670,29 EUR 85.574,59 EUR 1.947.129,00 EUR
28/02/2015 64.904,30 EUR 19.786,08 EUR 84.690,38 EUR 1.882.224,70 EUR
29/05/2015 64.904,30 EUR 18.916,36 EUR 83.820,66 EUR 1.817.320,40 EUR
29/08/2015 64.904,30 EUR 18.669,94 EUR 83.574,24 EUR 1.752.416,10 EUR
29/11/2015 64.904,30 EUR 18.003,15 EUR 82.907,45 EUR 1.687.511,80 EUR
28/02/2016 64.904,30 EUR 17.147,93 EUR 82.052,23 EUR 1.622.607,50 EUR
29/05/2016 64.904,30 EUR 16.488,40 EUR 81.392,70 EUR 1.557.703,20 EUR
29/08/2016 64.904,30 EUR 16.002,80 EUR 80.907,10 EUR 1.492.798,90 EUR
29/11/2016 64.904,30 EUR 15.336,02 EUR 80.240,32 EUR 1.427.894,60 EUR
28/02/2017 64.904,30 EUR 14.509,79 EUR 79.414,09 EUR 1.362.990,30 EUR
29/05/2017 64.904,30 EUR 13.698,05 EUR 78.602,35 EUR 1.298.086,00 EUR
29/08/2017 64.904,30 EUR 13.335,67 EUR 78.239,97 EUR 1.233.181,70 EUR
29/11/2017 64.904,30 EUR 12.668,89 EUR 77.573,19 EUR 1.168.277,40 EUR
28/02/2018 64.904,30 EUR 11.871,65 EUR 76.775,95 EUR 1.103.373,10 EUR
29/05/2018 64.904,30 EUR 11.088,90 EUR 75.993,20 EUR 1.038.468,80 EUR
29/08/2018 64.904,30 EUR 10.668,54 EUR 75.572,84 EUR 973.564,50 EUR
29/11/2018 64.904,30 EUR 10.001,75 EUR 74.906,05 EUR 908.660,20 EUR
28/02/2019 64.904,30 EUR 9.233,50 EUR 74.137,80 EUR 843.755,90 EUR
29/05/2019 64.904,30 EUR 8.479,75 EUR 73.384,05 EUR 778.851,60 EUR
29/08/2019 64.904,30 EUR 8.001,40 EUR 72.905,70 EUR 713.947,30 EUR
29/11/2019 64.904,30 EUR 7.334,62 EUR 72.238,92 EUR 649.043,00 EUR
28/02/2020 64.904,30 EUR 6.595,36 EUR 71.499,66 EUR 584.138,70 EUR
29/05/2020 64.904,30 EUR 5.935,82 EUR 70.840,12 EUR 519.234,40 EUR
29/08/2020 64.904,30 EUR 5.334,27 EUR 70.238,57 EUR 454.330,10 EUR
29/11/2020 64.904,30 EUR 4.667,48 EUR 69.571,78 EUR 389.425,80 EUR
28/03/2021 64.904,30 EUR 5.174,82 EUR 70.079,12 EUR 324.521,50 EUR
29/05/2021 64.904,30 EUR 2.246,77 EUR 67.151,07 EUR 259.617,20 EUR
29/08/2021 64.904,30 EUR 2.667,13 EUR 67.571,43 EUR 194.712,90 EUR
29/11/2021 64.904,30 EUR 2.000,35 EUR 66.904,65 EUR 129.808,60 EUR
28/02/2022 64.904,30 EUR 1.319,07 EUR 66.223,37 EUR 64.904,30 EUR
29/05/2022 64.904,30 EUR 652,29 EUR 65.556,59 EUR 0,00 EUR

2.012.033,30 EUR 328.506,84 EUR 2.340.540,14 EUR  
 
Així mateix, la taula de l’operació financera proposada suposant que la data de signatura 
fos el 26 de novembre de 2014 és la que es detalla en el quadre adjunt següent: 
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Data venciment Capital Interessos Import rebut Capital pendent
26/11/2014 2.012.033,30 EUR
01/01/2015 0,00 EUR 2.756,49 EUR 2.756,49 EUR 2.012.033,30 EUR
01/04/2015 69.380,46 EUR 6.891,21 EUR 76.271,67 EUR 1.942.652,84 EUR
01/07/2015 69.380,46 EUR 6.727,51 EUR 76.107,97 EUR 1.873.272,38 EUR
01/10/2015 69.380,46 EUR 6.558,53 EUR 75.938,99 EUR 1.803.891,92 EUR
01/01/2016 69.380,46 EUR 6.315,63 EUR 75.696,09 EUR 1.734.511,46 EUR
01/04/2016 69.380,46 EUR 6.006,71 EUR 75.387,17 EUR 1.665.131,00 EUR
01/07/2016 69.380,46 EUR 5.766,44 EUR 75.146,90 EUR 1.595.750,54 EUR
01/10/2016 69.380,46 EUR 5.586,90 EUR 74.967,36 EUR 1.526.370,08 EUR
01/01/2017 69.380,46 EUR 5.343,99 EUR 74.724,45 EUR 1.456.989,62 EUR
01/04/2017 69.380,46 EUR 4.990,19 EUR 74.370,65 EUR 1.387.609,16 EUR
01/07/2017 69.380,46 EUR 4.805,37 EUR 74.185,83 EUR 1.318.228,70 EUR
01/10/2017 69.380,46 EUR 4.615,27 EUR 73.995,73 EUR 1.248.848,24 EUR
01/01/2018 69.380,46 EUR 4.372,36 EUR 73.752,82 EUR 1.179.467,78 EUR
01/04/2018 69.380,46 EUR 4.039,68 EUR 73.420,14 EUR 1.110.087,32 EUR
01/07/2018 69.380,46 EUR 3.844,29 EUR 73.224,75 EUR 1.040.706,86 EUR
01/10/2018 69.380,46 EUR 3.643,63 EUR 73.024,09 EUR 971.326,40 EUR
01/01/2019 69.380,46 EUR 3.400,72 EUR 72.781,18 EUR 901.945,94 EUR
01/04/2019 69.380,46 EUR 3.089,16 EUR 72.469,62 EUR 832.565,48 EUR
01/07/2019 69.380,46 EUR 2.883,22 EUR 72.263,68 EUR 763.185,02 EUR
01/10/2019 69.380,46 EUR 2.672,00 EUR 72.052,46 EUR 693.804,56 EUR
01/01/2020 69.380,46 EUR 2.429,09 EUR 71.809,55 EUR 624.424,10 EUR
01/04/2020 69.380,46 EUR 2.162,42 EUR 71.542,88 EUR 555.043,64 EUR
01/07/2020 69.380,46 EUR 1.922,15 EUR 71.302,61 EUR 485.663,18 EUR
01/10/2020 69.380,46 EUR 1.700,36 EUR 71.080,82 EUR 416.282,72 EUR
01/01/2021 69.380,46 EUR 1.457,45 EUR 70.837,91 EUR 346.902,26 EUR
01/04/2021 69.380,46 EUR 1.188,14 EUR 70.568,60 EUR 277.521,80 EUR
01/07/2021 69.380,46 EUR 961,07 EUR 70.341,53 EUR 208.141,34 EUR
01/10/2021 69.380,46 EUR 728,73 EUR 70.109,19 EUR 138.760,88 EUR
01/01/2022 69.380,46 EUR 485,82 EUR 69.866,28 EUR 69.380,42 EUR
01/04/2022 69.380,42 EUR 237,63 EUR 69.618,05 EUR 0,00 EUR  

 
La nova operació proposada que ha de permetre la cancel·lació de l’operació de préstec 
a llarg termini concertada en virtut del Reial Decret Llei 4/2012, representa una reducció 
del tipus d’interès de 265 punts bàsics, i en conseqüència l'estalvi financer anual que es 
produirà com a conseqüència de la subscripció de la nova operació d'endeutament seria 
el següent, de mantenir-se constant el Euríbor a 3 mesos, i sota el supòsit que l’operació 
es signes en data 26 de novembre de 2014: 
 

Anualitat Estalvi
Exercici 2014 674,03 EUR
Exercici 2015 52.441,78 EUR
Exercici 2016 41.299,48 EUR
Exercici 2017 34.457,58 EUR
Exercici 2018 27.730,88 EUR
Exercici 2019 21.004,17 EUR
Exercici 2020 14.318,92 EUR
Exercici 2021 7.753,68 EUR
Exercici 2022 1.247,91 EUR

Total 200.928,44 EUR ” 
 
Atès que l’article 3.6 del RDL 8/2014 estableix que “Sense perjudici del que disposen els 
apartats 4 i 5 anteriors, si l'entitat local ha presentat en l'exercici 2013 estalvi net negatiu 
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o endeutament superior al 75 per cent dels seus ingressos corrents liquidats en l'exercici 
immediat anterior, en els termes definits en la disposició final trenta-unena de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, 
l'entitat local, mitjançant acord del seu Ple, ha d'aprovar un pla de sanejament financer o 
de reducció de deute per corregir , en un termini màxim de cinc anys, el signe de l'estalvi 
net o el volum d'endeutament, respectivament. Pel que fa a aquest últim haurà de 
corregir fins al límit abans esmentat, en el cas que aquest volum es trobi comprès entre 
aquell percentatge i el fixat en l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. En la resta de 
supòsits d'endeutament excessiu, el pla de reducció de deute haurà de corregir el nivell 
de deute, com a màxim, al percentatge fixat en l'últim precepte citat.” 
 
Atès que mitjançant Decret 652/2013, de 15 de maig de 2014 fou liquidat el Pressupost 
corresponent a l’exercici 2013, en el que la xifra d’endeutament es situava per sobre del 
75% que marca el precepte anterior, sent necessari l’aprovació d’un pla de reducció de 
deute per situar el volum d’endeutament en el 75%. 
 
Atès que l’objectiu d’endeutament del Pressupost 2014, actualment en vigor, ja preveu 
una xifra d’endeutament del 66,04%, i que el Pressupost 2015 (actualment en tramitació) 
preveu una xifra d’endeutament del 55,82%, el Pla de reducció de deute per reconduir al 
75% la xifra d’endeutament consistiria únicament en el compliment del Pressupost 2014 i 
el que es proposa per a l’exercici 2015, d’acord amb el quadre següent: 
 

(En tramitació)
Liquidació 2012 Liquidació 2013 Pressupost 2014 Pressupost 2014 Pressupost 2015

Capítols Denominació Consolidat Consolidat Consolidat amb Modificacions Consolidat
1 Impostos directes 5.384.545,47 6.204.617,48 6.205.646,00 6.205.646,00 6.210.364,00
2 Impostos indirectes 63.402,87 48.258,26 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Taxes i altres ingressos 3.193.973,92 3.099.519,10 2.756.483,00 2.801.937,38 2.746.476,00
4 Transferències corrents 3.159.549,59 3.585.370,12 3.267.507,00 3.661.264,87 3.467.024,00
5 Ingressos Patrimonials 99.824,34 248.528,30 101.700,00 101.700,00 98.300,00
6 Alienació Inversions Reals 2.956,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferència Capital 89.469,44 317.774,00 199.290,00 199.290,00 0,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0,00 1.115.324,39 0,00
9 Passius Financers 2.628.937,60 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 14.622.659,23 € 13.505.167,26 € 12.550.626,00 € 14.105.162,64 € 12.542.164,00 €

(En tramitació)
Liquidació 2012 Liquidació 2013 Pressupost 2014 Pressupost 2014 Pressupost 2015

Capítols Denominació Consolidat Consolidat Consolidat amb Modificacions Consolidat
1 Despeses de personal 4.700.691,70 4.889.526,10 5.027.067,60 5.082.153,15 5.055.427,00
2 Despeses béns corrents i serveis 4.394.518,79 4.368.262,43 4.498.437,40 4.997.367,16 4.514.705,00
3 Despeses financeres 455.647,99 406.997,33 386.434,00 372.664,29 286.750,00
4 Transferències corrents 277.482,60 320.980,81 230.390,00 398.034,40 262.680,00
6 Inversions Reals 261.932,27 433.156,08 760.633,00 1.585.906,98 778.866,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius Financer 295.291,36 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius Financers 1.180.398,47 1.454.798,99 1.647.664,00 1.669.036,66 1.498.500,00

TOTAL DESPESES 11.565.963,18 € 11.873.721,74 € 12.550.626,00 € 14.105.162,64 € 12.396.928,00 €

ENDEUTAMENT a 31 de Desembre 12.376.542,49 € 10.401.083,14 € 8.707.947,52 €    8.707.947,52 €        7.139.106,13 €    
% ENDEUTAMENT s/ingressos any ant. 107,86% 87,39% 66,04% 66,04% 55,82%  

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 24 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.- Aprovar la cancel·lació del préstec formalitzat en data 29 de maig de 2012 
en virtut del que establia el Reial Decret Llei 4/2012, mitjançant la signatura d’una nova 
operació de crèdit amb Caixabank, segons l’oferta que consta en l’expedient. 
 



S/iu 
 
 

65 
 

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 

SEGON.- Aprovar el pla de reducció de deute, que es detalla en la part expositiva, 
d’acord amb allò que estableix l’article 3.6 del RDL 8/2014. 
 
TERCER.- Sol·licitar autorització prèvia del Ministerio de Hacienda i Administraciones 
Públicas per a poder procedir a la cancel·lació del préstec formalitzat en data 29 de 
maig de 2012 en virtut del que establia el Reial Decret Llei 4/2012, mitjançant la 
signatura d’una nova operació de crèdit amb Caixabank, i supeditar els anteriors 
acords a l’autorització expressa per part del citat Ministerio de Hacienda i 
Administraciones. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que aquest assumpte tracta de subscriure una nova operació d’endeutament 
en substitució de l’actual operació que es va fer dins del pla d’ajust del període 2014-
2017, aprovat pel Ple municipal en data 29 de març de 2012. El préstec en vigor està 
referenciat al tipus d’interès de l’euríbor més 3,85% i en la nova operació que es 
proposa és amb l’euríbor més 1,20%, cosa que suposa un estalvi per a l’Ajuntament 
d’aproximadament 200.000 euros durant la vida del préstec, que s’acaba l’any 2022. I 
per al proper exercici 2015, suposarà un estalvi d’uns 52.000 euros. És necessari que, 
per tal de poder accedir a aquesta operació creditícia es compleixin amb les ràtios 
d’endeutament i en el cas de Canet de Mar, amb el compliment del pressupost del 
2014 ja no se supera el límit del 75%. En concret, l’any 2012, l’endeutament sobre 
ingressos era del 107,8%, el 2013 del 87,4% i el 2014 està previst que sigui del 66%. 
Per tant, es proposa al Ple l’aprovació de la cancel·lació del préstec actual, l’aprovació 
del pla de reducció de deute i l’aprovació de la sol·licitud d’autorització per formalitzar 
una nova operació. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquest és un dels punts més significatius on es veu el canvi de tendència d’unes 
finances municipals. El 2012 es va concedir un crèdit a l’Ajuntament per pagar 
proveïdors, mitjançant l’Estat, i ara es pot passar a un interès molt més baix perquè es 
té més capacitat de tornar-lo, ja que els bancs tornen a confiar en el fet que 
l’Ajuntament pugui tornar els seus deutes. No és res més que posar sobre la taula tot 
allò que s’ha estat fent durant aquests anys, gestionar amb coherència i amb sentit 
comú. Per això ara es poden reduir aquests diners. Creu que és molt important que 
l’Ajuntament pugui tornar a finançar-se a un tipus d’interès tan baix. Tot el que vagi en 
aquest sentit tindrà el suport del seu grup municipal. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que ja avança 
el vot favorable del seu grup municipal a aquesta aprovació. És cert que hi haurà un 
estalvi de 200.000 euros i s’ha d’explicar per què hi haurà aquest estalvi. Fa tres anys, 
quan es va fer aquest crèdit, que era un crèdit ICO, es pagava a l’Estat espanyol un 
4%, quan en realitat l’Estat estava comprant els diners a la Unió Europea al 0,5%. Per 
tant, tots els canetencs estaven pagant uns interessos a l’Estat espanyol un 3,5% més 
car, l’Estat espanyol estava robant un 3,5% als canetencs. Ara el que es fa és 
normalitzar el cas, no deixar que l’Estat espanyol sigui qui financi amb els propis diners 
dels canetencs, sinó que el que es fa és anar al banc directament, el qual fa unes 
condicions molt millors que no pas fins ara. Per tant, hi votaran a favor. En segon lloc, 
també li agradaria fer una mica de pedagogia sobre aquest préstec. El senyor Gregori 
sempre comenta que hi havia molt de dèficit i que el govern ha estalviat aquest dèficit 
a la població de Canet. Però, per exemple, aquest préstec ICO que va servir per pagar 
proveïdors, i que es va fer l’any 2012, es va fer amb dos anys de carència, i per tant, a 
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data d’avui, dels 2.076.000 euros, gairebé es deuen 2.012.000 euros, o sigui que 
pràcticament no s’ha pagat res. I amb aquest nou préstec, si s’analitza el quadre 
resum, el primer pagament d’amortització es farà al mes d’abril del 2015, amb la qual 
cosa s’hauran passat els tres anys de govern actual amb un préstec que s’ha rebut, 
però que no s’ha estat pagant i que, de fet, el pagarà el govern que entri a partir del 
mes de juny del 2015. De vegades s’explica que s’estalvien diners i, si bé és cert que 
s’estalvia, també és cert que molta part s’ha traspassat a tres anys vista. Pregunta si el 
pagament del novembre, que és el primer en el qual hi ha amortització de capital, es 
farà ara o, tal i com explica el quadre, es farà al mes d’abril del 2015 i, per tant, 
l’amortització no es durà a terme fins llavors. 
 
El senyor Gregori explica que els dos anys de carència són de carència del principal, 
però això no vol dir que no s’hagin pagat els interessos. Els interessos s’han pagat i 
les condicions continuen igual. Bàsicament, canvia el diferencial. El senyor Gregori 
comenta que el senyor Llovet ja sap quina és la seva ideologia, però en aquest cas ha 
de dir que l’Estat espanyol no els està robant. Els mercats financers oscil·len i 
aquestes condicions més favorables s’aconsegueixen perquè els mercats financers 
han canviat i no s’ha d’oblidar que les polítiques financeres vénen marcades per la 
Unió Europea. 
 
El senyor Llovet insisteix que cal tenir en compte a quin preu comprava el diner l’Estat 
espanyol i a quin preu li cobrava a l’Ajuntament de Canet de Mar. Tot i que considera 
que aquest punt és bo i hi votaran a favor, tal i com ha dit al principi de la seva 
intervenció, vol deixar les coses clares i tal com són. 
 
El senyor alcalde explica que el senyor Llovet ha esmentat que el proper govern a 
partir de l’any 2015 li tocarà pagar aquest crèdit. El que ha fet el govern actual és 
pagar aquells proveïdors que fa tres anys es pagaven a un any i mig vista, ara es 
paguen a quaranta dies. 
 
10.- MOCIÓ SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA 
 
En el BOE núm. 226 del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual 
es modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990, del deporte, de 15 
d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva única. 
 
Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la 
llicència esportiva, específicament l’art. 149 i seg. Del decret 58/2010, de 4 de maig, 
modificat pel Decret 55/2012, de les entitats esportives de Catalunya. 
 
Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va 
proposar al Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la nova legislació espanyola pel fet d’envair la competència 
exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. 
 
Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al Govern 
que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la Llei 15/2014, així 
com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva en matèria 
d’esports establerta a l’article 134.1.d) de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única 
comporta una modificació del sistema de llicències esportives que regeix en cada 
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comunitat autònoma i esdevé una pèrdua de llibertat i autonomia de les federacions 
autonòmiques i un augment de poder de les espanyoles. 
 
El sistema espanyol de la llicència única té com a objectiu una millora d’ingressos de 
les federacions espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions autonòmiques 
que se n’hauran de fer càrrec. En aquest sentit, la implantació d’aquesta llicència única 
suposarà un augment de preu de les llicències i desmotivarà les federacions 
autonòmiques a tenir un calendari competitiu solvent, en perjudici dels seus propis 
clubs i esportistes, que podrà ser compartit –sense més- per esportistes i clubs d’altres 
autonomies. 
 
La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es desenvolupi 
reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en vigor per l’u de 
juny de 2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport català una 
resposta eficaç, i a tots els nivells, contra aquesta invasió competencial que laminarà 
l’economia i trencarà el precari equilibri existent entre les federacions catalanes i les 
espanyoles. 
 
Certament, l’única resposta global a aquest procés de recentralització de l’Estat 
espanyol i el menysteniment progressiu de l’esport català és la consolidació del Procés 
Sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena independència del país com a 
condició per a poder dotar-nos d’un sistema esportiu que respongui a les necessitats 
de l’esport català. 
 
Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català 
estudiï les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés 
recentralitzador de l’Estat i d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la 
màxima unitat de projecte i d’acció, mantenir i millorar el nostre sistema esportiu i 
competitiu. 
 
Per tots aquests motius, s’acorda per dotze vots a favor dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Cati Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere 
Xirau i Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i 
Coia Tenas Martínez, tres abstencions dels regidors Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet 
Rovira i Víctor Cerveto Hernández i dos vots en contra dels regidors Toni Romero 
Carbonell i Manel Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per 
l’Estat espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i 
federacions veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i 
disminuïda la seva capacitat per gestionar l’esport català. 
 
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs d’inconstitucionalitat 
a l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic 
i altres mesures de reforma administrativa, així com al seva suspensió cautelar, pel fet 
d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. 
 
TERCER.- Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme, amb la màxima unitat 
d’acció, les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat 
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d’aturar el procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat amb la llicència 
esportiva espanyola única. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya i a totes les entitats esportives de Canet de Mar. 
 
Llegeix la moció el senyor Lluís Lovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquesta decisió del Consell Superior d’Esports té com a objectiu facilitar que 
l’esportista tingui una llicència que li permeti participar en qualsevol comunitat de 
l’Estat espanyol. Les llicències amb caràcter autonòmic no permeten participar a totes 
les competicions nacionals. També permet la creació d’un cens a nivell nacional i és 
fals que la Federació Espanyola tingui més ingressos perquè, com diu la Llei, això és 
un acord entre la federació estatal i la federació autonòmica. Per tot això, el seu grup 
municipal votarà en contra d’aquesta moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que vol 
aclarir que en aquesta moció el seu grup s’abstindrà perquè en presentaran una altra 
que podria anar en una línia semblant. 
 
11.-  MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N 
 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van 
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i 
alguns membres del govern.  
 
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses 
declaracions va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de 
la Generalitat i alguns membres del Govern de la Generalitat si no s’aturava 
l’organització del 9N, tot i que, finalment, no la va interposar. 
 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de 
Catalunya perquè interposés una querella. 
 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels 
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa 
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els fiscals de Catalunya van 
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es 
donaven les raons jurídiques que ho motivessin. 
 
Lluny de renunciar a la seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de 
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió, i acabar 
interposant una querella contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega i la 
consellera Rigau per la presumpta comissió de delictes de desobediència, 
prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 
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És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern 
de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquesta cas la Fiscalia, en una clara 
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.  
 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit 
es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat en favor de les 
llibertats dels país.  
 
També va ser possible gràcies a la col•laboració d’alcaldes i regidors que van destinar 
també aquestes hores, i amb la seva complicitat va ser possible disposar 
d’infraestructures tècniques que fessin possible la jornada de participació del dia 9N. 
 
La querella contra els membres del Govern és una querella representativa, ja que 
davant la impossibilitat, i la irracionalitat, de presentar una querella contra tots els 
voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels 
fets doncs, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la 
jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.  
 
Per tots aquests motius, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Cati Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere 
Xirau i Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia 
Tenas Martínez i Víctor Cerveto Hernández i quatre vots en contra dels regidors Sílvia 
Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira, Toni Romero Carbonell i Manel Almellones 
Conesa: 
 
PRIMER.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar 
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que 
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern derivades de 
l’organització i execució del citat procés democràtic. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes 
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix la moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que hi 
ha regidors que no van participar activament en la celebració de la jornada del 9N i 
aquí ve la diferència de vot amb un membre del seu grup municipal. Comenta que no 
es poden autoinculpar d’una cosa en la qual no van participar. Tot i així, des del PSC 
valoren positivament la jornada de civisme de la ciutadania i del voluntariat. No es pot 
treure el valor de la part de la ciutadania que va participar activament en aquesta 
jornada, igual que tampoc no es pot treure valor a la part de ciutadania que no hi va 
participar. També és veritat que critiquen la judicialització d’aquesta jornada que ha 
vingut per part del govern central i la falta de diàleg i de solucions polítiques que no ha 
donat el govern del PP. Estan convençuts que no hi ha cap solució viable a la greu 
crisi institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a 
condicions imprescindibles i prèvies a una solució estable que haurà de ser sotmesa al 
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vot ciutadà. Tot i així, repeteix que no poden donar suport a un acord com aquest, ja 
que no es poden autoinculpar d’una cosa que no han fet. 
 
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
en la majoria de grups es veuen moltes vegades les coses de moltes maneres 
diferents, però que estan d’acord quan es tracta de la defensa dels interessos comuns. 
En una consulta, en la qual ningú no ha pressionat ningú, tothom ha estat lliure 
d’expressar el seu suport a qualsevol de les opcions que es van presentar i que no era 
vinculant, sembla que la imputació és més una pirueta jurídica que una altra cosa. 
Aquest regidor, com ja ha dit moltes vegades fora i dins d’aquesta sala, es posa al 
costat de les institucions que democràticament, els catalans i les catalanes han decidit 
per al país i, per descomptat, al costat del president Mas, de la vicepresidenta Ortega i 
de la consellera Rigau i queda formalment autoimputat. 
 
12.- MOCIÓ EN DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE 
 
L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que està 
adoptant el Govern de l’Estat,  en un intent de complir amb els seus objectius 
electorals, recaptatoris i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de 
clubs i entitats esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors, 
esportistes i professionals que volen aportar la seva experiència i formació al col·lectiu 
d’una manera altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant de l’Esport 
de base. 
 
En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han 
hagut d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 
al 21% per l’ús d’instal·lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la 
Llicència Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, 
limitar greument els ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels 
esportistes que vulguin competir i envair, una vegada més, les competències 
autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva. 
 
Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix 
com a conseqüència de la crisi, hem de sumar-hi la següent: a partir de 1 de 
novembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social iniciarà una campanya que, 
sota la denominació “Regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes 
y entidades deportivas sin ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència de 
l’esport de base. Aquesta última mesura es converteix en una amenaça sense 
precedents i llença pel terra el magnífic treball i la insubstituïble funció que realitzen 
centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 
 
El que hi ha al darrere d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat 
esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i 
imprescindible en els clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat espanyol, 
de la mateixa manera que la resta de països de la Unió europea.  
 
La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament 
laboral, cosa que, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les despeses 
derivades de la pràctica esportiva de base quasi en un 50% i eliminarà de cop la 
important funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en 
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gran mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts 
d’ells. 
 
L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i 
l’escletxa social en matèria esportiva, i limitarà i vetarà una part important de la 
població l’accés al seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda. 
 
Per tots aquests motius, s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Cati Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere 
Xirau i Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia 
Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández i 
dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant 
en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de base 
que ha de començar l’1 de novembre de 2014, i que ha estat considerat en el sector 
com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que 
hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar 
aquestes mesures. 

 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries 
per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit 
de les entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de 
l’Esport Base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de 
cada modalitat esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així 
també, proposar les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa 
consolidada de voluntariat esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació 
econòmica de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap 
cas pot ser considerada com a salari. 
 
TERCER.-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb 
participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un 
Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels 
diferents de serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 
 
QUART.- L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats 
del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva  
regularització si la situació particular ho requereix. 
 
Llegeix la moció el senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del 
PSC. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que una 
Llei d’aquest tipus hauria de diferenciar entre l’esport professional o semiprofessional i 
l’esport amateur 100%. També es podria estar d’acord que sota el paraigües de 
l’amateur s’amaguen clubs més grans, encoberts, el que es coneix com en negre, i 
considera que això, des de les institucions, no es pot defensar. Cal dir també, però, 
que aquesta Llei pot afectar clubs molt petits com els que hi ha a Canet, fins al punt 
que els voluntariats als quals se’ls paga la benzina per anar als partits, puguin tenir 
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problemes. El seu grup considera que s’hauria de fer una volta més a aquesta Llei i 
saber diferenciar el nivell amateur, però més professional, i les entitats més petites. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que es troben 
davant d’una altra legislació que surt de l’Estat espanyol i que, a més a més de l’IVA 
sobre l’ús de les instal·lacions esportives, hi ha una segona part que va adreçada 
directament als entrenadors que tenen tots els clubs o la majoria de clubs, que a 
Catalunya és gairebé a cada poble. Hi ha clubs de diferents esports que tenen una 
estructura petita i que viuen bàsicament del voluntariat d’aquells jugadors del primer 
equip o juvenils, que col·laboren perquè els equips de sota puguin créixer. Aquesta 
Llei obliga a legalitzar la situació laboral de tots aquests treballadors, la qual cosa 
repercutirà directament a la majoria de clubs de tot Catalunya. Es pot arribar al cas 
que a la zona del Maresme només hi hagi tres o quatre pobles que puguin mantenir tot 
un club de base amb aquest sistema i aquestes quotes. No es pot oblidar la feina que 
ha fet l’esport per a la inclusió social dels nouvinguts, els quals ara quedaran 
completament exclosos d’aquest món de l’esport. Explica que estan d’acord amb 
aquest moció, com també estan d’acord que s’ha de fer alguna mena de regulació, que 
s’ha de trobar una solució per regularitzar la situació d’aquests clubs petits, però que 
permeti mantenir l’esport de base, que és fonamental per a la cohesió social del país. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal de CiU, explica que 
qualificaria aquesta Llei pel fet que pretén un objectiu correcte, però sense utilitzar 
adequadament les formes. Hauria de diferenciar en profunditat els clubs professionals 
dels clubs amateurs que bàsicament es nodreixen de monitors i persones que, sense 
ànim de lucre, ajuden a l’esport de base. I això és el que aquesta Llei pot posar en 
perill, l’esport de base. Creu que el millor és no aplicar aquesta Llei i consensuar-la 
més, tenint en compte totes aquestes sensibilitats. Evidentment, des de la Regidoria 
d’Esports assessoraran tots aquells clubs del municipi que es trobin en aquesta 
situació. 
 
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LES 
POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES 
 
D’acord amb  el previst en el Reglament  d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Canet 
de Mar vol sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència de gènere. 
Malauradament, aquest any commemorem aquest dia amb la convicció de retorcés 
en la lluita contra la seva eradicació per una clara manca de voluntat política. 

 
Aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència 
de gènere (Llei Orgànica 2/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 
Integral contra la Violència de Gènere) impulsada pel darrer govern socialista i que 
ha estat guardonada amb una de les mencions d’honor del premi de Polítiques 
de Futur (Futur Policy Award 2014) que l’ONU Dones, el World Future Council i 
la Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que 
tinguin com a objectiu posar fi a la violència contra les dones i les nenes. Han 
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ressaltat que aquesta llei és una de les normes més importants i eficaces que 
existeixen per eradicar la violència sexista en tot el món. Una violència que 
qualifiquen com una de les formes més generalitzades d’abús contra els drets 
humans. Aquesta llei és la clara mostra que per lluitar contra la xacra de la violència 
masclista s’ha de tenir voluntat política, i fer de la lluita contra la violència una 
prioritat absoluta dels governs. 

 
Cal invertir recursos i esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència 
masclista. Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar 
contra una xacra que cada any ens deixa dones assassinades i nens i nenes 
víctimes. 

 
A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i 
designa la violència masclista com una greu vulneració d'aquests drets i un 
impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la 
llibertat. La finalitat d'aquesta llei és establir els mecanismes per contribuir a 
l'eradicació de la violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar 
en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació 
d'aquesta violència. 
 
No obstant això, el 2014 a Catalunya, 10 dones han estat assassinades per les 
seves parelles o ex parelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per 
violència de gènere de tot el 2013. 

 
Des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les 
polítiques contra la violència vers les dones, amb els recursos i mesures 
desmantellades en els darrers anys. Perquè les polítiques d’igualtat d’oportunitats, 
educació, salut, d’acompanyament a la inserció laboral  i    les  polítiques  de  suport  
a  les  persones  amb  dependència són  innegociables i imprescindibles per a la 
justícia social. 

 
Per això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Canet de Mar presenta 
per a la consideració i l'acceptació pel Ple Municipal la següent 

 
MOCIÓ 

 
Aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les dones 
assassinades per violència de gènere i expressa les seves condolences a les seves 
famílies i amistats. 
Així mateix, manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions de violència 
masclista, redobla el  seu  compromís  amb  les  víctimes  i  declara  la  tolerància  
zero  amb  els  maltractadors. 

 
Per tot això, aquest Ajuntament es compromet a: 

 
1.   Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència 

masclista en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim 
ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat. 
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2.   Reforçar  les  campanyes  públiques  de  sensibilització contra  la  violència  
sexista,  i enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus 
fills i filles menors. 

 
3.   Demanar a la Generalitat  que avanci en el desplegament de la Llei per a 

l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de 
finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la 
recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons 
per cobrir els impagaments de pensions. 

 
4.   Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de 

Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació 
amb tots els poders públics, tant locals, com autonòmics i estatals, 
específicament: 

 
a.   Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el 

desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en 
coordinació amb els poders públics, locals, autonòmics i estatals. 

 
b.   Reposi els fons pressupostaris que han patit retallades. 

 
c. Desenvolupar  el  sistema  de  seguiment  integral  dels  casos  de  

violència masclista. 
 

d.   Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta 
implantació en col·laboració amb el Consell General del Poder 
Judicial. 

 
e.  Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la 

seva eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori. 
 

f. Avançar en una major formació i especialització de tots els 
professionals que intervenen davant aquesta violència i garantir que 
qualsevol modificació que es porti  a  terme  en  les  estructures 
desenvolupades per  a  combatre aquesta violència no perdi la seva 
especialització. 

 
g.  Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la 

prevenció i la lluita contra la violència de la dona i la violència 
masclista, conegut com el Conveni d’Istanbul. 

 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que van 
presentar aquesta moció pensant que era l’oportunitat d’aprofitar aquest Ple per 
aprovar-la, ja que el dia 25 de novembre havia estat el dia contra la violència de 
gènere. S’ha parlat amb els altres grups municipals, els quals han demanat poder 
revisar aquesta moció per tal de poder aprovar-la consensuadament. Per tant, la 
retiren d’aquest Ple amb el compromís d’arribar a una proposta conjunta per al proper 
Ple. Si no és així, presentaran aquesta mateixa moció. 
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14.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Obres de continuació del Passeig Marítim 
 
El senyor Manel Almellones Conesa, regidor del grup municipal del PP, vol fer una 
puntualització sobre les obres que s’estan duent a terme al Passeig Marítim, que són 
possibles amb la col·laboració del senyor Masvidal i els Serveis Tècnics municipals. 
 
2.- Retirada de les àrees d’emergència de recollida de residus i contenidors de 
l’avinguda Maresme 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà perquè expliqui si és cert que treu les àrees 
d’emergència de Canet de Mar, cosa que en principi els sembla bé. El senyor Gregori 
ha explicat una mica per sobre que s’obriria la deixalleria fins i tot els diumenges. 
Veuen un problema, però, i és que a l’avinguda Maresme hi ha contenidors i els fa una 
mica de por que la gent faci servir aquests contenidors com a deixalleria. Demana si 
això ja ho han previst i de quina manera ho han fet. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
explica que la Regidoria es va posar en contacte amb els grups municipals que 
conformen el Ple, i amb el Consell Municipal de Medi Ambient també, per explicar el 
projecte de la retirada imminent de les àrees d’emergència del municipi. Aquest 
projecte es durà a terme, si tot va bé, a partir del set de gener. No s’ha pogut fer abans 
per la imminent arribada de les festes de Nadal, perquè seria una mica caòtic, i perquè 
tot just avui s’ha pogut aprovar per la Junta de Govern Local la modificació del 
contracte de recollida de residus, ja que s’ha fet una bossa d’hores de tot el temps que 
representava la neteja d’aquestes àrees d’emergència i es repercutiran en la neteja de 
tot el poble. S’ha fet d’aquesta manera, amb una bossa d’hores perquè són conscients 
que durant els primers temps en què ja no hi hagi aquestes àrees d’emergència hi 
haurà zones, com ja ha comentat el senyor Planet, com per exemple els contenidors 
de l’avinguda Maresme, que es desbordaran. Això ja s’ha previst i ho veuran en un 
estudi que han elaborat i que els faran arribar. Han pensat que sí que hi pot haver un 
augment de bosses en aquesta zona, però el que sí que quedarà eradicat és la gran 
quantitat de voluminosos i runes que hi havia a les àrees d’emergència, produïts 
sobretot per gent de fora de Canet. Considera que no serà tan fàcil fer això en aquella 
zona, ja que potser queda més a la vista i no podran venir amb una furgoneta i 
descarregar una cuina sencera o tot un pis. L’Àrea serà qui controlarà aquesta bossa 
d’hores per invertir-les, en un començament, per anar revertint aquest efecte 
d’abocadors incontrolats que poden anar sorgint. També explica que pràcticament ja 
s’ha pactat un nou horari per a la deixalleria. Estarà oberta de dilluns a diumenge. De 
dilluns a dissabte estarà oberta matí i tarda. Diumenge s’obrirà al matí i una o dues 
hores a la tarda, però només per deixar-hi la brossa ben reciclada, és a dir estarà 
oberta parcialment, com a punt d’emergència. 
 
El senyor Planet pregunta que amb aquesta explicació queda clar que a l’avinguda 
Maresme continuaran havent-hi els contenidors o pregunta si creu que a la llarga 
també es retiraran. Comenta que sembla una mica incoherent que es faci reciclar 
correctament a la gent de dins del poble i que les persones que viuen en aquella zona 
no ho hagin de fer. 
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La senyora Sánchez comenta que ja ha explicat diverses vegades la problemàtica de 
l’avinguda Maresme i consideren que ara no és el moment de treure aquells 
contenidors. Ja ha explicat moltes vegades que la problemàtica de l’avinguda 
Maresme ve donada perquè hi ha un percentatge molt alt de veïns que només són de 
segona residència, de temporada, i, per tant, no tenien la mateixa facilitat que té la 
resta de gent per poder complir amb la recollida porta a porta. Tot i així, sempre ha dit 
que quan arribi el moment es canviarà. Si ara aquest sistema funciona i més endavant 
es pot tornar a parlar amb els veïns de l’avinguda Maresme per veure si aquesta zona 
també pot funcionar d’aquesta manera, evidentment es canviarà el sistema. Insisteix 
que no es recicla de la mateixa manera que si hi hagués la recollida porta porta, però 
sí que es recicla molt més del que es reciclava quan no hi havia aquests contenidors. 
Quan es feia la recollida porta a porta es reciclava entre un 5% i un 6% i des que hi ha 
els contenidors es recicla entre un 35% i un 40%. Evidentment, no és la mateixa 
mitjana del porta a porta, que està en un 67%, que esperen que amb la retirada de les 
àrees es pugi a un 70%, ja que els grans residus que s’hi trobaven desapareixeran. 
Consideren que no és moment de fer més canvis, ja que creuen que el canvi de 
concepte ja és prou gran per si mateix, com per afegir-ne més. Tot i així estan 
disposats a fer tot el que calgui per anar millorant. 
 
3.- Dades de Benestar Social 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora Cati Forcano Isern, a la qual li pregunta quanta gent s’ha atès quant a ajuts 
per aliments durant l’any 2014 i ja que veuen que s’ha ampliat el pressupost per 
aquest aspecte per a l’any 2015 i que hi ha ajudes per part de la Unió europea, si l’any 
que ve es podrà ajudar més gent. 
 
La senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i Festes 
Populars, explica que no pot donar els números exactes, però pot dir-li que hi ha hagut 
moltes visites, però tampoc no li pot dir si han augmentat o han disminuït respecte 
l’any passat. Això li podrà dir quan s’elabori la memòria anual. Pel que fa a l’any vinent, 
tan de bo li pogués dir que serà un any millor, tot i que no ho creu. 
 
4.- Finançament per a la recuperació de l’Odèon 
 
El senyor Jordi Planet Rovira pregunta al senyor alcalde com va anar l’entrevista amb 
el senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, sobre el finançament per a la recuperació de l’Odèon. 
 
El senyor alcalde explica que aquesta pregunta la contestarà el senyor Josep Maria 
Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, ja que és el regidor implicat directament 
amb aquest assumpte. 
 
El senyor Masvidal explica que farà un petit resum de com s’ha desenvolupat aquest 
cas. Farà uns dos anys, va venir un tècnic de l’Incasòl, el senyor Fuster, i va 
comunicar al regidor de Cultura i a ell mateix que hi havia un romanent 
d’aproximadament 61.000 euros, per a les obres de l’Odèon. Com que feia dos anys 
que no hi havia hagut cap moviment en aquest projecte, venia a comunicar que s’havia 
acabat la subvenció. Tots dos regidors van comunicar-li que s’hi havia de fer alguna 
cosa perquè la zona estava molt malament. El van portar fins a peu d’obra, perquè ho 
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pogués veure per ell mateix i quan ho va veure es va comprometre a parlar amb els 
seus superiors per veure si s’hi podia fer alguna cosa. Al cap d’un temps, el conseller 
Recoder, que era el conseller de Territori i Sostenibilitat en aquells moments, va trucar 
a l’Ajuntament i va comunicar que aquests 61.000 euros s’arrodonirien a 80.000. 
Mentrestant, l’Ajuntament va sol·licitar a Patrimoni una subvenció, que es va traduir en 
20.000 euros més. A més a més l’Ajuntament va afegir-hi 20.000 euros més de 
recursos propis i, per tant, ja hi havia suficients diners per poder fer alguna cosa a  
l’edifici. Més endavant, es va convocar un FEDER al qual es van presentar, però que 
no van concedir. Més tard van anar a veure la senyora Ortega, consellera de 
Governació i Relacions Institucionals, la qual els va comunicar que sortiria una altra 
línia de FEDER i que l’Ajuntament ho tornés a provar. Així es va fer i va ser un dels 
quatre FEDER que es van concedir a tot Catalunya. El que es va demanar van ser 
305.000 euros, dels quals se’n subvencionen el 50% i la resta eren els 80.000 de 
l’Incasòl, els 20.000 de Patrimoni i els 20.000 de recursos propis. Mentrestant, el 
conseller Recoder va plegar i quan va ser l’hora de sol·licitar la consolidació d’aquests 
80.000 euros que els havia dit que donarien, tot i que tenien un document que ho 
corroborava, com que hi va haver retallades, van dir que no els concedien. Això volia 
dir que el FEDER també perillava, ja que no hi havia els diners de l’altre 50% que no 
cobria aquesta subvenció. A partir d’aquí, van començar a fer visites al director general 
d’Habitatge i Millora Urbana, el qual va dir que entenia la problemàtica, però que no hi 
havia partida per poder concedir aquests 80.000 euros; també van visitar el director 
general d’Incasol, que també els va dir que ho entenia, però que no hi havia diners. 
L’única opció que els quedava era anar a veure el conseller Santi Vila, actual conseller 
de Territori i Sostenibilitat, en substitució del senyor Recoder. Va costar molt que els 
rebés, però un cop ho van aconseguir, van quedar sorpresos que a la taula hi havia 
asseguts tots els directors generals que havien visitat prèviament. Els mateixos 
directors generals van comentar que el problema s’havia de solucionar i es va arribar 
al compromís que en el moment que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2015 estiguin aprovats, aquests 80.000 euros estarien aprovats i a punt per 
utilitzar. També els van dir que si per alguna cosa això no tirés endavant, buscarien 
una altra solució per aconseguir aquests diners. Tot i així, feia temps que a 
l’Ajuntament ja havien parlat que el FEDER no es podia perdre i que aquesta 
subvenció té uns terminis per complir de certificacions d’obres i es va decidir que en el 
pressupost del 2015 hi figuressin aquests 80.000 euros, perquè es poguessin iniciar 
les obres. Quan arribin els diners de la Generalitat, ja es faran totes les modificacions 
de crèdit que calguin. En aquests moments, ja pot dir que aquest projecte està en 
procés de licitació de les obres, s’ha començat un negociat sense publicitat amb la 
invitació a sis empreses, si no recorda malament, i quan estigui adjudicat, si pot ser a 
principis d’any, es començaran les obres de la plaça Colomer. 
 
El senyor alcalde explica que el dia 5 de desembre el govern presentarà els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya al Parlament i està segur que el PSC i 
ERC, que trepitgen molt el territori, aprovaran aquests pressupostos entre altres coses 
perquè aquests 80.000 euros vinguin a Canet com més aviat millor. 
 
5.- Construcció d’un gran teatre als afores de Canet 
 
El senyor Planet explica que a l’última reunió de l’ACPO es va parlar que el senyor 
alcalde té previst incloure en el seu programa electoral la construcció d’un gran teatre 
als afores de Canet. Pregunta si és cert i com té previst fer-ho. 
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El senyor alcalde explica que normalment va sempre acompanyat d’algú a totes les 
reunions que assisteix. Explica que no va dir exactament això en aquesta reunió i el 
senyor Àngel López li podrà corroborar, com també tots els membres de l’ACPO que hi 
van assistir. Explica que li respondrà no com a govern, sinó que li respondrà la seva 
perspectiva personal sobre l’Odèon. Explica que el que va manifestar als membres de 
l’ACPO ho va fer amb la màxima franquesa possible. Explica que ell pensa que l’espai 
de teatre de Odèon o un espai cultural a Canet és molt necessari, però el que no té tan 
clar, i és una opinió personal, no d’alcalde, i que com a molt la pot fer extensiva al grup 
de CiU, és que el projecte de l’Odèon hagi d’anar on sempre s’ha demanat que vagi. 
També els va comentar que el grup de CiU, en les properes eleccions segurament 
faran un proposta de fer un espai cultural a un altre lloc, que pot ser al polígon o a un 
altre lloc que quedi recollit al pla general i els membres del grup municipal del PSC ho 
saben igual que el grup de CiU. En cap cas, va parlar d’un macroprojecte, ja que 
aquests tres anys i mig d’alcalde l’han fet tocar de peus a terra i sap que de 
macroprojectes a Canet no se’n poden fer, entre altres coses perquè creu que la 
demanda no és per a un macroprojecte, sinó que s’ha de fer un projecte adequat a les 
necessitats culturals del municipi. 
 
El senyor Planet comenta que ha corroborat les paraules que ha dit en fer la pregunta, 
i és que el senyor alcalde amb l’Odèon no hi compta per a res, ja que en el moment 
que pensa en un altre projecte cultural, vol dir que amb l’Odèn no hi compta. Amb el 
que ha dit, queda clar que l’Odèon es quedarà com una plaça porxada i poca cosa 
més, ja que els diners per a un espai cultural els invertirà en un altre lloc. 
 
El senyor alcalde torna a repetir que no parla en nom del govern, ja que el grup 
d’UMdC pot pensar una altra cosa. Repeteix que ell creu que a Canet li fa falta un 
espai cultural, perquè no en té cap. Una altra cosa és que consideri si el millor lloc per 
ubicar aquest espai cultural sigui l’Odèon i creu que el senyor Planet li ha de respectar 
aquesta opinió. Això no vol pas dir que el senyor alcalde no estigui a favor de l’Odèon 
o no hi vulgui un espai cultural. L’únic que està dient és que el grup de CiU pensa que 
potser l’Odèon i la plaça Colomer no és el millor indret per ubicar-hi un espai cultural. 
 
El senyor Planet comenta que estan dient el mateix de maneres diferents. El senyor 
Planet diu que al senyor alcalde no li interessa l’Odèon i el senyor alcalde diu que 
potser no és el millor lloc per ubicar-hi un espai cultural. 
 
El senyor alcalde comenta que potser no se sap explicar o el senyor Planet no l’entén 
o és que potser ja està en campanya electoral. 
 
El senyor Planet respon que per a ell l’Odèon està per sobre de qualsevol campanya 
electoral. 
 
El senyor alcalde replica que per a ell per sobre de qualsevol campanya, i fins i tot per 
sobre de l’Odèon, hi ha el poble. Considera que Canet necessita un espai cultural al 
lloc que entre tots es decideixi. Li vol recordar al senyor Planet que l’espai de l’Odèon 
és municipal, no només de l’ACPO. 
 
El senyor Planet explica que l’ACPO existeix per insistir que aquest edifici no es perdi i 
perquè en pugui gaudir tot el poble. 
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El senyor alcalde acaba aquesta discussió dient que el senyor Planet no aconseguirà 
que es posi en contra de l’ACPO perquè no ho ha fet mai ni ho farà mai i insisteix que 
l’espai de l’Odèon és un espai municipal i repeteix que ell creu que Canet necessita un 
espai cultural i que sigui a la plaça Colomer o en un altre lloc no creu que hagi de ser 
un motiu de discussió ni de discrepància. 
 
6.- Dèficit en les obres de l’escola de música 
 
El senyor Planet es dirigeix al senyor Xirau i li pregunta sobre el dèficit que es va 
produir en el projecte de l’escola de música, si hi ha alguna resposta de la Diputació 
que asseguri que es finançarà. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, Joventut i Ensenyament, 
comenta que li agrada que li faci aquesta pregunta perquè li agrada donar bones 
notícies. Fa prop d’un mes van rebre la resolució favorable de la Diputació de 
concessió d’aquests diners i les factures de l’arquitecte i de l’empresa es van pagar fa 
uns quinze dies. Ha estat una operació de risc, ell personalment va assumir el risc de 
no seguir l’ortodòxia de la legislació i de la qüestió econòmica, ja que hi havia dos 
informes desfavorables sobre aquest assumpte, però com deia el seu pare, al cel sia, 
qui no s’arrisca no pisca. Agraeix la confiança que se li ha fet per part del senyor 
alcalde primer i de tot el govern després. Insisteix que era l’única manera de tirar 
endavant aquest projecte i que si no s’hagués fet així, s’hauria compromès el servei 
que dóna l’escola de música al municipi, ja que fins i tot s’hauria posat en entredit la 
subvenció inicial que hi havia per a la millora de l’accessibilitat de l’edifici i s’hauria 
creat un problema per a l’Ajuntament, ja que no es tenen massa espais on ubicar 
aquest servei. Explica que l’edifici és propietat de la Diputació i que, per tant, no podia 
ser que no assumís l’import d’unes obres que es feien en un edifici seu per millorar-lo. 
Es tenia aquest compromís i així ho ha fet. 
 
7.- Valoració de l’ampliació de l’horari de la Biblioteca 
 
El senyor Planet es torna a dirigir al senyor Xirau i li demana que faci una valoració de 
l’ampliació de l’horari de la Biblioteca. 
 
El senyor Xirau explica que aquesta també és una pregunta que té una bona notícia 
com a resposta. Per iniciativa del grup municipal del PSC es va fer una prova pilot 
d’obrir més hores la biblioteca durant el període dels mesos de maig i juny, període de 
selectivitat i exàmens diversos. Es va poder aprofitar un pla ocupacional per dur-ho a 
terme i va sortir molt bé. Vist el resultat positiu d’aquesta primera prova, i que també 
ha coincidit que es disposa d’un segon pla ocupacional, es farà una altra ampliació 
d’horari per al període de gener i febrer, tal i com el seu grup també proposava. 
 
8.- Insonorització de l’escola de música 
 
El senyor Planet explica que la Diputació ha donat una subvenció per fer un estudi per 
tal de poder insonoritzar l’escola de música. Pregunta si forma part d’un pla integral de 
tota l’escola i si se sap més o menys quin serà el pressupost de tot plegat. 
 
El senyor Xirau també comenta que té bones notícies pel que fa a aquesta pregunta, ja 
que el dia que van inaugurar les obres, la mateixa Diputació, a requeriment dels 
professionals de l’escola, va parlar de l’acustització de l’edifici i, com deia, la mateixa 
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Diputació va oferir un servei tècnic. Deu fer cosa d’un mes van venir uns tècnics de la 
Diputació i el dia 11 de desembre a dos quarts de deu vindrà un especialista sobre 
aquest tema. El que no li sap dir exactament és si aquest especialista farà l’estudi i el 
pressupost del que valdria fer aquesta actuació. Comenta que el dia 11 vindrà el 
senyor Joan Carles Dulsat per fer aquesta prova amb la bateria, com a instrument més 
sorollós de l’escola i convida, simpàticament, el senyor Planet perquè també hi vagi, ja 
que així no hi hauria una bateria sinó que en serien dues. 
 
El senyor Planet pregunta si aquesta actuació que es vol fer en aquest edifici vol dir 
que s’ha desistit de traslladar l’escola de música a l’escola de teixits de punt. 
 
El senyor Xirau respon que sí i ja fa temps que s’ha decidit que no s’hi traslladaria. De 
fet, no fer aquest trasllat passava per ampliar l’aulari de l’actual edifici i això ha estat 
possible. Malgrat la crisi, el nombre de matriculacions no baixa i tampoc puja, per tant, 
l’espai és suficient 
 
9.- Subvenció per a la senyalització de les platges 
 
El senyor Planet explica que també s’han atorgat 15.000 euros per part de la Diputació 
per a la senyalització de les platges. Pregunta si hi ha algun projecte fet per poder dur 
a terme aquesta senyalització. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria i Turisme, explica que li sobta la pregunta perquè justament avui 
s’ha acceptat la subvenció en Junta de Govern Local, tot i que reconeix que és una 
altra bona notícia. Explica que a través del pla d’activitats econòmiques que van fer a 
la platja, es va detectar que era un dels motors principals i més importants del 
municipi. Es va detectar, però, que hi havia dues mancances, un és l’aparcament i 
l’altra és la senyalització de les platges. Es va fer una petició a la Diputació d’una 
subvenció per posar remei a aquesta última mancança, subvenció que es volia per al 
mes de juliol, però no va poder ser perquè no hi havia pressupost. Com que també 
s’està preparant el pla estratègic, i la potencialització de la platja és un dels temes 
importants d’aquest pla, es va tornar a demanar aquesta subvenció el 21 d’octubre i 
aquest cop s’ha concedit. Això els permetrà gastar 15.000 euros per a la senyalització 
de la platja i això vol dir senyalitzar tots els accessos a la platja tant per als vianants 
com per als cotxes i, a més a més, uns plafons identificadors de tots aquells serveis 
que s’hi puguin anar incloent. Ara mateix no li pot donar més informació, però si li 
interessa li pot enviar tot allò que tenen preparat perquè ho pugui anar estudiant. 
 
10.- Publicitat de la retirada de les àrees d’emergència 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, es dirigeix a la 
senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinent d’alcalde de Medi Ambient. Explica 
que van tenir una reunió amb el tècnic municipal de Medi Ambient, que els va explicar 
l’assumpte de les àrees d’emergència. Comenta que és un pas molt correcte voler 
treure aquestes àrees, ja que realment són uns nius de porqueria i d’inseguretat. Va 
explicar que part dels diners que s’estalviarien de la neteja d’aquestes àrees la podria 
destinar a la neteja de les possibles bosses de brossa abandonades pel poble i que 
s’havia fet una sèrie de previsions per tenir en compte totes aquells casuístiques que 
es podrien trobar els veïns de Canet amb els horaris de la recollida porta a porta. Tots 
els dubtes que els sorgien els van comunicar al tècnic i l’únic que li vol dir a la senyora 
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Sánchez és que s’ha d’arribar a la gent al màxim possible, perquè sàpiga com 
funcionarà aquest nou sistema de recollida d’emergència. 
 
La senyora Sánchez explica que es farà una campanya d’informació amb 7.000 díptics 
que es repartiran per totes les cases del municipi. També apareixerà la informació al 
Viure Canet que sortirà per Nadal, se’n faran anuncis a la Ràdio, se’n farà ressò a la 
pàgina web de l’Ajuntament i hi haurà uns informadors ambientals a les dues àrees 
d’emergència que es retiraran, quinze dies abans de fer-ho perquè vagin informant la 
gent que hi vagi de les alternatives que se li oferiran, un cop aquestes àrees 
desapareguin. Per tota aquesta informació es faran servir els diners que s’han previst 
en les modificacions de crèdit anteriors, tal i com ja ha explicat en el seu moment. Si, 
tot i així, amb la recollida porta a porta i amb la deixalleria oberta cada dia, hi ha algun 
ciutadà que té algun problema, en aquesta campanya també es dirà que es posi en 
contacte amb Medi Ambient i s’intentarà buscar una solució. És una aposta complexa, 
però creuen que Canet s’ho val, ja que el poble no es mereix tenir la imatge que donen 
les àrees d’emergència. Així, doncs, creuen que abolint les àrees d’emergència 
s’aboleix aquesta mala imatge de Canet i tota la problemàtica que representen. 
Repeteix que tot just avui s’ha aprovat la modificació del contracte, la setmana que ve 
se signarà aquesta modificació i si els grups municipals de l’oposició ho volen, els 
passaran tot el projecte elaborat per poder tirar endavant aquesta retirada de les àrees 
d’emergència. 
 
11.- Nova convocatòria de la subvenció de l’1,5% cultural 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
des de la Delegació del Govern de Catalunya s’obrirà la convocatòria de la subvenció 
de l’1,5% cultural per a Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i fa incís en el fet que 
aquest any és de l’1,5% i no de l’1%, com havia estat anteriorment. Pregunta si Canet 
de Mar es podria acollir a aquesta subvenció. Creu que està previst que s’obri d’aquí a 
final d’any, però demana que des de l’Ajuntament s’estigui alerta per si es pot aprofitar. 
 
El senyor alcalde comenta que estaran atents a aquesta subvenció per veure si es pot 
aprofitar per algun edifici del municipi,. 
 
12.- Felicitació als agents de la Policia Local que han aconseguit les places de 
caporal 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, vol felicitar els 
agents de la Policia Local que han aconseguit les places de caporal i els demana que 
desenvolupin les seves funcions tal com s’espera d’ells i que donin el 200% per Canet. 
 
 
El senyor alcalde, abans de tancar la sessió, comenta que és molt poc partidari de 
donar agraïments, però sí que en vol fer un, en primer lloc, a la regidora de Medi 
Ambient perquè l’aposta de treure les àrees d’emergència i l’ampliació de l’horari de la 
deixalleria és arriscada i tampoc està feta, precisament, en clau electoral, i en segon 
lloc vol agrair el suport que aquesta aposta ha tingut de la resta de grups municipals. 
Espera que quan estigui en marxa i aparegui algun inconvenient, també tingui el 
mateix suport. Per altra banda, també vol agrair al senyor Gregori i al senyor 
interventor que aquesta setmana, tot i que el senyor interventor està lesionat, han 
treballat de valent perquè els pressupostos per al 2015 es poguessin portar a 
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aprovació d’aquesta sessió del Ple. I vol tornar a agrair al grup municipal del PSC i del 
PP per aquest suport que han donat al pressupost i potser si el Ple s’hagués fet una 
setmana més tard, fins i tot el grup municipal d’ERC s’hi hagués sumat. 
 
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 
 
 


