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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE GENER  
DE 2015 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 23.18 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas  
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
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 
Antoni Romero Carbonell 
Manel Almellones Conesa 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 27.11.14 i la de la 
sessió extraordinària de data 29.12.14 

2) Donació compte informe acompliment terminis pagament obligació Ajuntament 
Canet de Mar i ràdio Canet tercer trimestre 2014, com de la Fundació Els 
Garrofers primer, segon i tercer trimestre 2014 

3) Aprovació modificació bases d’execució per al pressupost 2015 
4) Designació jutge de pau substitut 
5) Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, 

diversos ajuntaments de la  comarca, l’Associació dels Empresaris de Polígons 
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Industrials de Pineda de Mar, la FAGEM, la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme i la UPIC- Unió de Polígons Industrials de Catalunya per a la gestió 
del projecte PAE Maresme 

6) Aprovació ratificació modificació estatuts Consorci de Promoció Turística 
7) Aprovació canvi de representants municipals a diferents organismes 
8) Moció que presenta el grup municipal del PSC per reclamar la responsabilitat 

de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les escoles bressol 
municipals 

9) Moció que presenta el grup municipal del PSC amb relació a la defensa de les 
polítiques de lluita contra la violència vers les dones 

10) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal donant la benvinguda a tothom. 
Recorda que les intervencions seran de major a menor representació en el Ple 
municipal. A continuació, dóna pas al primer punt de l’ordre del dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 27.11.14 LA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 
29.12.14 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS 
DE PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ORGANISME AUTONOM RÀDIO CANET CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2014, AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
CORRESPONENT AL PRIMER, SEGON I TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 
2014. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, de data 30 d’octubre, sobre 
l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet i la Fundació els Garrofers, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ORGANISME 
AUTONOM RÀDIO CANET CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, 
AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS CORRESPONENT AL PRIMER, 
SEGON I TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 
 
La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
estableix les procediments a seguir per a reduir els terminis de pagament als proveïdors i 
fixa noves mesures de seguiment per a la consecució d’aquesta finalitat. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 3.1 de la llei abans esmentada, que modifica la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, estableix: “L’administració tindrà l’obligació d’abonar el preu 
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dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o dels 
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte...”.  
 
Aquest termini de trenta dies s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2013. Fins aquesta 
data s’estableixen terminis transitoris pels anys 2010, 2011 i 2012. El termini establert 
pels pagaments realitzats des de l’entrada en vigor de la llei, 7 de juliol, fins el 31 de 
desembre de 2010, és de cinquanta-cinc dies. Entre l’1 de gener de 2011, i fins el 31 de 
desembre de 2011, el termini es de cinquanta dies. Entre l’1 de gener de 2012, i fins el 
31 de desembre de 2012, el termini es de quaranta dies. 
 
Per la seva banda, l’article 4.3 preveu: “Els Tresorers o, en el seu defecte, els 
Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre 
l’acompliment dels terminis previstos en questa llei per al pagament de les obligacions de 
cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantitat global de les 
obligacions pendents en las s’estigui incomplint el termini”. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació de la l’esmentada Llei, el Ministeri va emetre una guia 
d’elaboració d’aquests informes trimestrals a remetre, on especificava quina informació 
s’ha de subministrar en cadascun d’aquests informes i quines són les formules a aplicar 
per obtenir les diferents ràtios de períodes mitjans que es recullen en aquest informe. 
 
Per altra banda, al juny de 2011 es va publicar al DOGC la resolució ECO/1406/2011, d’1 
de juny, per la que es modificaven els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. En aquesta resolució 
s’estableix que les entitats locals tenen l’obligació de remetre a Tutela Financera 
informació relativa a la Llei de la lluita contra la morositat, fixant els termes d’aquesta 
petició d’informació. 
 
OBJECTE I ABAST DE L’INFORME 
 
D’acord amb el previst a l’article quart de la llei 15/2010, l’objecte d’aquest informe és 
determinar l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament 
de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet, pagades durant el tercer trimestre 
2014. 
 
També s’informa del nombre i import total de les obligacions pendents de pagament en 
les que s’estigui incomplint el termini. 
  
Així mateix, addicionalment, s’informa sobre els conceptes anteriors referits al primer, 
segon i tercer trimestre natural de l’exercici 2014, corresponents a la Fundació els 
Garrofers. 
 
PROCEDIMENT 
 
Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de 
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en base als justificants 
registrats: 
 
 Factures registrades. 
 Certificacions d’obra. 
 Abonaments. 
 
Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts entre 
la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord amb les 
dades que consten en el sistema de comptabilitat. 
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La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de 
l’obligació derivada de la factura o document equivalent de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
La data de pagament correspon a la data de presentació a les entitats financeres de les 
ordres de transferències als comptes corrents designats pels proveïdors.  
 
També s’ha calculat el promig de dies de pagament de les factures pagades durant el 
període comprés. 
 
Pel que fa a la informació que hi figura relativa a la Fundació els Garrofers, el present 
informe recull els quadres elaborats directament per la pròpia entitat, no disposant de la 
informació que permeti de la seva verificació pel que hi subscriu el present document. 
 
INFORMO 
 
Primer.- S’adjunten els quadres del tercer trimestre del 2014, referents als models 
aprovats, corresponents a l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 
 Pagaments realitzats en el trimestre. 
 Interessos de demora pagats en el període. 
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
 Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més 

de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat 
els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 

 
Segon.- S’adjunten els quadres del tercer trimestre del 2014, referents als models 
aprovats, corresponents a l’Organisme Autònom Ràdio Canet: 
 
 Pagaments realitzats en el trimestre. 
 Interessos de demora pagats en el període. 
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
 Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més 

de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat 
els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 

 
Tercer.- S’adjunten els quadres corresponents al primer, segon i tercer trimestre 2014, 
referents als models aprovats, corresponents a la Fundació els Garrofers: 
 
 Pagaments realitzats en el trimestre.  
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest informe al Ple municipal en la propera sessió que es 
faci.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de gener de 2015, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada 
d’aquesta proposta. 
 
ÚNIC.- Donar compte al Ple municipal de l’informe de l’interventor sobre l’acompliment 
dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet pagades en el tercer trimestre del 2014, i de la 
Fundació els Garrofers corresponent al primer, segon i tercer trimestre 2014. 
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El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que tothom és conscient de la importància per a l’economia productiva, el 
pagament per part de les administracions pels productes i els serveis que rep, dins 
d’uns terminis raonables i assumibles pels proveïdors d’aquests serveis. El retard en 
els pagaments produeix un efecte negatiu en l’economia en general, que afecta tots 
els agents econòmics implicats en els processos productius i són especialment 
perjudicats empresaris i treballadors. Per tant, creu que no es pot passar per alt un 
punt del Ple com aquest en què es dóna compte que el període mitjà de pagament als 
proveïdors per part de l’Ajuntament ha estat en el tercer trimestre del 2014 de 45 dies. 
Les administracions locals han de fer el seus pagaments en un termini màxim de 60 
dies i com a data per seguir aquesta evolució, cal dir que el pagament mitjà en el quart 
trimestre del 2011 va ser de 216 dies. 
 
3.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 
 
Atès que a partir del 15 de gener, tots els proveïdors de les administracions públiques 
poden expedir i remetre factures de forma electrònica, en virtut de l’establert a la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic. 
 
Atès que, tot i ser voluntari per molts proveïdors, estan obligats a fer l'ús de la factura 
electrònica les: 
 

a) Societats anònimes 
b) Societats de responsabilitat limitada 
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no disposin de 
la nacionalitat espanyola 
d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori 
espanyol en els temes que estableixi la normativa tributària. 
e) Unions temporals d'empreses 
f) Agrupacions d'interès econòmic, agrupacions d'interès econòmic europees 
Fons de pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització 
d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons d'utilització 
hipotecària o Fons de garantia d'inversions. 

 
Atès que l'article 4 d'aquesta Llei, permet que les Administracions Públiques puguin 
excloure reglamentàriament d'aquesta obligació de facturació electrònica a les factures 
d'import de fins a 5.000 euros. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona recomana que, en el cas que l’Ajuntament així ho 
consideri, siguin les Bases d’Execució del Pressupost les que recullin aquesta 
exempció. 
 
Atès que de conformitat al que disposen els articles 168 i 169 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 proposat incoar el corresponent expedient de modificació número 04/2015, de 
modificació de les bases d’execució de pressupost de l’exercici 2015, per afegir la 
següent Base 37: 
 

“BASE 37. Factura electrònica 
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Els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Ajuntament, i que 
tinguin la condició de societat anònima, societat de responsabilitat limitada o 
unió temporals d’empreses, restaran obligats a la presentació de factura 
electrònica davant la plataforma d’entrada de les factures electròniques que 
disposi l’Ajuntament, de totes aquelles factures que el seu import total sigui 
superior a 5.000.euros.” 

 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 22 de gener de 2015, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 04/2015, 
corresponent a la modificació de les bases d’execució del pressupost 2015 per eximir de 
la obligatorietat de presentar factura electrònica per aquelles factures inferiors a 5.000 
euros, en compliment del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’emet el present informe:  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
L’article 9 del RD 500/90, de 20 d’abril estableix que: 
 
“1. El Pressupost General inclourà les bases d'execució del mateix que contindran, per a 
cada exercici, l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a 
l'organització i circumstàncies de la mateixa entitat i dels seus organismes autònoms, així 
com aquelles altres necessàries per a la seva encertada gestió, establint totes les 
prevencions que es considerin oportunes o convenients per a la millor realització de les 
despeses i recaptació dels recursos, sense que es pugui modificar el legislat per a 
l'administració econòmica ni comprendre preceptes d'ordre administratiu que requereixin 
legalment de procediments i solemnitats específiques diferents del que estableix per al 
Pressupost (article 146.1, LRHL). 
 
2. Les entitats locals han de regular, entre altres matèries, en les bases d'execució del 
pressupost el següent: 
 
a) Nivells de vinculació jurídica dels crèdits. 
b) Relació expressa i taxativa dels crèdits que es declarin ampliables, amb detall dels 
recursos afectats. 
c) Regulació de les transferències de crèdits, establint, en cada cas, l'òrgan competent 
per autoritzar-les. 
d) Tramitació dels expedients d'ampliació i generació de crèdits, així com d'incorporació 
de romanents de crèdits. 
e) Normes que regulen el procediment d'execució del pressupost. 
f) desconcentracions o delegacions en matèria d'autorització i disposició de despeses, 
així com de reconeixement i liquidació d'obligacions. 
g) Documents i requisits que, d'acord amb el tipus de despeses, justifiquin el 
reconeixement de l'obligació. 
h) Forma en què els perceptors de subvencions hagin d'acreditar el trobar-se al corrent 
de les seves obligacions fiscals amb l'entitat i justificar l'aplicació de fons rebuts. 
i) Supòsits en què puguin acumular diverses fases d'execució del pressupost de 
despeses en un sol acte administratiu. 
j) Normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa 
fixa. 
k) Regulació dels compromisos de despeses plurianuals. 
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3. Les bases d'execució del Pressupost de cada exercici podran remetre als reglaments 
o normes de caràcter general dictades pel Ple.” 
 
L’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix que “..., les 
administracions públiques poden excloure reglamentàriament d'aquesta obligació de 
facturació electrònica a les factures d'import de fins a 5.000 euros...” 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA 
 
La modificació de crèdit proposada preveu incloure la Base 37 a l’objecte d’eximir de 
l’obligatorietat de presentar factura electrònica per aquelles factures d’import inferior a 
5.000 €, amb el següent redactat: 
 
“BASE 37. Factura electrònica 
 
Els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Ajuntament, i que tinguin la 
condició de societat anònima, societat de responsabilitat limitada o unió temporals 
d’empreses, restaran obligats a la presentació de factura electrònica davant la plataforma 
d’entrada de les factures electròniques que disposi l’Ajuntament, de totes aquelles 
factures que el seu import total sigui superior a 5.000.euros.” 
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
Segons disposen els articles 168 i 169 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i el Decret 500/1990, de 20 
d’abril, les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, publicitat i recursos 
contenciós - administratius dels Pressupostos són:  
 
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.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.  
   
3.8. Contra l’aprovació definitiva de l’expedient 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 04/2015, corresponent a la modificació de 
les Bases d’Execució del Pressupost 2015 es conforme a la legislació aplicable.“ 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de gener de 2015, 
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, Règim Intern i 
Esports, s’acorda per unanimitat dels disset membres assistents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 04/2015, consistent en 
la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2015, 
incorporant el següent redactat: 
 

 “BASE 37. Factura electrònica 
 
Els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Ajuntament, i que 
tinguin la condició de societat anònima, societat de responsabilitat limitada o 
unió temporals d’empreses, restaran obligats a la presentació de factura 
electrònica davant la plataforma d’entrada de les factures electròniques que 
disposi l’Ajuntament, de totes aquelles factures que el seu import total sigui 
superior a 5.000.euros.” 

 
SEGON.- Que l’expedient de modificació de crèdit número 04/2015 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 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 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. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que a partir del mes de gener, la majoria de proveïdors de l’Administració estan 
obligats a fer ús de la factura electrònica, en compliment de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic. L’article 4 d’aquesta Llei permet excloure d’aquesta 
obligació, les factures de fins a 5.000 euros, amb la recomanació de recollir-ho en les 
bases d’execució del pressupost. Per tant, el que es proposa al Ple és la incorporació 
a les bases de la número 37, factura electrònica, que recull aquesta excepció. 
 
4.- DESIGNACIÓ PER OCUPAR EL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE 
CANET DE MAR 
 
Atès que en data 8 de juliol de 2014 la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va acordar nomenar el senyor MGG com a jutge de pau substitut 
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de Canet de Mar, després que fos designat pel Ple municipal en data 29 de maig 
d’enguany. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant escrit de data 7 de 
novembre de 2014 ha comunicat a l’Ajuntament de Canet de Mar que el senyor Martín 
García García no ha anat a prendre possessió del seu càrrec en el termini que 
estableix l’article 20 de la Llei orgànica del poder judicial amb relació al Reglament de 
jutges de pau i, per tant, se’l té per renunciat del càrrec. 
 
Atès que en aquest mateix escrit, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, insta 
l’Ajuntament de Canet de Mar a iniciar novament els tràmits corresponents per a una 
nova proposta. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de novembre de 2014, va 
acordar, entre d’altres, els acords següents: 
 

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

 
Atès que en el BOP de data 1 de desembre de 2014, es va publicar l’anunci amb el 
qual es feia públic que, amb motiu de la renúncia al càrrec del jutge de pau substitut, 
la Junta de Govern Local va acordar iniciar la convocatòria per nomenar la persona 
que ostentarà aquest càrrec fins al final del mandat, això és el 18 de maig de 2015. 
  
Atès que el termini per presentar les sol·licituds per prendre part en la selecció de 
jutge de pau substitut es va acabar el dia 29 de desembre de 2014. 
 
Atès que durant aquest termini s’han presentat cinc sol·licituds de les persones 
següents, acompanyades de tota la documentació que es requeria: 
 

- EMJ 
- JDH 
- CRF 
- ACL 
- JPV 

 
Atès que tots cinc sol·licitants reuneixen les condicions legalment establertes per 
poder ser escollits jutge de pau titular o substitut, això és ser espanyol, ser major 
d’edat i no incórrer en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei 
orgànica del poder judicial. 
 
Atès que per la seva experiència i formació aquesta Alcaldia considera adient per 
ocupar aquest càrrec el senyor JDH com a jutge de pau substitut. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de gener de 2015, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
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Vista la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
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.- Designar per ocupar el càrrec de jutge de pau substitut JDH, el qual 
ostentarà aquest càrrec fins al final del mandat, això és el 18 de maig de 2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al jutjat degà de 1a instància d’Arenys de Mar, 
perquè aquest trameti la documentació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, òrgan competent per nomenar els jutges de pau a Catalunya. 
 
El senyor alcalde explica que l’any passat el Ple municipal va designar jutge de pau 
substitut a un altre ciutadà del municipi, el senyor MGG. El senyor MGG no va prendre 
possessió del càrrec en el termini que estableix l’article 20 de la Llei orgànica i per tant, 
avui el Ple municipal torna a fer aquesta designació per a jutge de pau substitut. La 
proposta d’una persona per aquest càrrec és una potestat de l’Alcaldia, han arribat la 
sol·licitud de cinc candidats per ocupar aquest càrrec de jutge de pau substitut per un 
període de tres mesos, que és el final d’aquest mandat. La persona que proposa el 
govern perquè ocupi aquest càrrec és el senyor JDH. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que en 
l’anterior designació es va generar una certa polèmica, en la qual es van utilitzar unes 
certes expressions desafortunades des del seu punt de vista. Comenta que, tot i que 
és coneguda l’afiliació política del senyor JDH, no per això pensen que s’hagi 
d’inhabilitar per exercir un càrrec com aquest. Aquest és un càrrec amb una data de 
finalització, d’aquí a uns mesos i sense remuneració econòmica. Amb això vol dir que 
creuen que tant el senyor MGG com el senyor JDH són persones de Canet que poden 
fer aquestes tasques i no per tenir idees polítiques diferents s’han de jutjar casos com 
aquests. Creuen que quan es facin aquestes designacions s’ha de pensar una mica 
més en les persones i no tant en les ideologies, ja que això no defineix una persona. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup municipal també pensa que s’ha de tenir en compte les persones i la seva 
vàlua i també ho van dir en el cas anterior, encara que siguin afins a una formació 
determinada. El que veuen és que s’han presentat altres persones que podrien tenir 
característiques similars. En aquest cas, és cert que és potestat de l’alcalde fer la 
designació del jutge de pau substitut, però els hauria agradat que els expliqués més 
els motius perquè ha escollit designar el senyor JDH, tot i que no és la seva obligació. 
Considera que només amb un currículum no n’hi ha prou i que hauria estat millor que 
el senyor alcalde hagués fet una explicació més acurada d’aquesta decisió. 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el 
seu grup també creu que no s’ha de posar en qüestió una persona per la seva afiliació 
política, sinó els seus actes i els seus fets. Estan d’acord amb aquesta decisió, però 
volen demanar que en temes com aquest es puguin consensuar les decisions amb 
més temps. 
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5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME, DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA, L’ASSOCIACIÓ DELS 
EMPRESARIS DE POLÍGONS INDUSTRIALS DE PINEDA DE MAR, LA FAGEM, LA 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME I LA UPIC-UNIÓ DE POLÍGONS 
INDUSTRIALS DE CATALUNYA PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE PAE 
MARESME 
 
Atès que, en els darrers anys, el teixit empresarial ha anat minvant, primer pels efectes 
de la globalització que va incidir fortament sobre la indústria tèxtil i després, per la 
important situació de crisi viscuda.   
 
Atès que arrel d’aquesta situació econòmica, les zones anomenades Polígons 
d’Activitat Econòmica (PAE) que estaven destinades principalment a atraure indústria i 
serveis d’economia molt diversa als municipis i, per tant, havien d’afavorir el 
manteniment i l’increment de l’ocupació, actualment han esdevingut zones de poca 
activitat en les quals és complicat instal·lar, en un temps raonable, alguna tipologia 
d’indústria, i que pensar en un altre tipus d’activitat comporta tràmits, no només 
infructuosos, sinó incapaços d’anar més enllà a causa de les traves existents. 
 
Atès que, a l’octubre de 2012, l’Ajuntament de Canet de Mar, es va adherir al grup de 
treball convocat des de la FAGEM (Federació d’Associacions Gremis Empresarials del 
Maresme), juntament amb les associacions AEPIM (Associació d’empresaris de 
polígons industrials de Pineda de Mar), UPIC (Unió de Polígons Industrials de 
Catalunya) i els Ajuntaments de Pineda i Sant Andreu de Llavaneres per definir un 
projecte amb l’objectiu de rellançar els polígons industrials de la comarca i definir 
estratègies d’impuls, per generar ocupació a les zones industrials del Maresme. 
 
Atès que, fruit de les reunions del grup de treball, es va elaborar una proposta de pla 
d’actuació i es va presentar al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal per demanar 
que aquest ens comarcal assumís el lideratge del projecte. 
 
Atès que el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal va mostrar el seu suport al 
projecte i que els ajuntaments d’Argentona, Mataró, Premià de Dalt, Tordera i Vilassar 
de Dalt també van manifestar el seu interès a adherir-s’hi, s’ha redactat un conveni de 
col·laboració per regular la gestió del Projecte PAE MARESME i poder iniciar 
d’aquesta manera les actuacions oportunes al respecte. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal de Promoció Econòmica, que es transcriu 
a continuació: 

 
Maribel Cortés Vallespí, tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a l’aprovació de la signatura del conveni de col·laboració per a 
la gestió del projecte PAE MARESME, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Atès que, en els darrers anys, el teixit empresarial ha anat minvant, primer pels efectes 
de la globalització que va incidir fortament sobre la nostra indústria tèxtil i després, per la 
important situació de crisi viscuda.   
 
Arrel d’aquesta situació econòmica, les zones anomenades Polígons d’Activitat 
Econòmica (PAE) que estaven destinades principalment a atraure indústria i serveis  
d’economia molt diversa als municipis i, per tant, havien d’afavorir el manteniment i 



 
 

12 
 

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 

increment de l’ocupació, actualment han esdevingut zones de poca activitat en les que 
és complicat instal·lar, en un temps raonable alguna tipologia d’indústria, i que pensar en 
un altre tipus d’activitat comporta tràmits, no només infructuosos, sinó incapaços d’anar 
més enllà a causa de les traves existents. 
 
Atès que, a l’octubre de 2012, l’Ajuntament de Canet de Mar, es va adherir al grup de 
treball convocat des de la FAGEM (Federació d’Associacions Gremis Empresarials del 
Maresme), juntament amb les associacions AEPIM (Associació d’empresaris de polígons 
industrials de Pineda de Mar), UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya) i els 
Ajuntaments de Pineda i Sant Andreu de Llavaneres per definir un projecte amb l’objectiu 
de rellançar els polígons industrials de la comarca i definir estratègies d’impuls, per 
generar ocupació a les zones industrials del Maresme. 
 
Atès que, fruit de les reunions del grup de treball, es va elaborar la següent proposta de 
pla d’actuació i es va presentar al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal per demanar 
que aquest ens comarcal assumís el lideratge del projecte: 

 
- Crear una estratègia conjunta d’impuls als polígons industrials que no descarti cap 

projecte que generi ocupació per usos del polígon i afavorir la captació de nous 
projectes. 

- Agrupar els projectes per temàtiques i activitats. 
- Obrir la participació  a tots municipis del Maresme que es vulguin adherir. 
- Prendre com a base l’estudi de polígons fet al 2011 en el marc del pacte.  
- Elaborar el diagnòstic i pla estratègic dels polígons industrials. 

 
Atès que el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal va mostrar el seu recolzament al 
projecte i que els ajuntaments d’Argentona, Mataró, Premià de Dalt, Tordera i Vilassar de 
Dalt també van manifestar el seu interès en adherir-se, s’ha redactar un conveni de 
col·laboració per regular la gestió del Projecte PAE MARESME i poder iniciar d’aquesta 
manera les actuacions oportunes al respecte. 
 
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, vist que el Polígon de Can Misser compte 
actualment amb un percentatge molt baix d’ocupació, considerem que seria important 
signar l’esmentat conveni per formalitzar el interès del nostre municipi en participar en 
aquest projecte que ha de contribuir al desenvolupament de mesures encaminades a 
crear estratègies d’impuls per generar ocupació a les zones industrials dels municipis de 
la comarca del Maresme.  

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ  

PART 1: INTRODUCCIÓ 
 

PREÀMBUL 

 
Les entitats participants del projecte: Consell Comarcal del Maresme; Ajuntament 
d’Argentona; Ajuntament de Canet de Mar; Ajuntament de Mataró; Ajuntament de 
Pineda de Mar; Ajuntament de Premià de Dalt; Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres; Ajuntament de Vilassar de Dalt; Associació dels Empresaris de  Polígons 
Industrials de Pineda de Mar; FAGEM-Federació d’Associacions i Gremis del Maresme, 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i UPIC-Unió de Polígons i  Industrials de 
Catalunya, manifesten amb el present document la seva voluntat de realitzar una gestió 
conjunta del projecte PAE Maresme, els mecanismes de funcionament del qual 
s’especifiquen en el conveni de col·laboració que tot seguit es detalla.  
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PART 2: DISPOSICIONS GENERALS 
 

1a. NOM 

Conveni de col·laboració per a la gestió del projecte  PAE MARESME 
 

2a. TÍTOL DEL PROJECTE 

PAE MARESME 
3a. IDENTIFICACIÓ DE LES ENTITATS PARTICIPANTS I DE LES/ELS SIGNANTS DE 
L’ACORD 

 
SOCI Núm. 1 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Consell Comarcal del Maresme Miquel Ângel Martínez Camarasa President 
 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 2 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament d’Argentona Ferran Armengol Alcalde 
 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 3 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament de Cabrera de Mar Jordi Mir i Boix Alcalde 
 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 4 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament de Canet de Mar Jesús Marín i Hernández Alcalde 
 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 5 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament de Mataró Joan Mora i Bosch Alcalde 
 NIF NIF 

   
 
 

SOCI Núm. 8 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres 
Juan Manuel Garcia i 
Concepción  

Alcalde 

 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 9 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament de Tordera Joan Carles Garcia Cañizares  Alcalde 
 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 10 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament de Vilassar de Dalt Xavier Godàs i Pérez Alcalde 
 NIF NIF 
   

 

SOCI Núm. 6 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament de Pineda de Mar Xavier Amor i Martín Alcalde 
 NIF NIF 
   
   
SOCI Núm. 7 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament de Premià de Dalt Josep Triadó i Bergés Alcalde 
 NIF NIF 
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SOCI Núm. 11 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Ajuntament de Vilassar de Mar Joaquim Ferrer i Tamayo Alcalde 
 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 12 Nom de l’entitat Signant Càrrec 

 
Associació dels Empresaris de  
Polígons Industrials de Pineda 
de Mar 

Juanjo Jiménez President 

 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 13 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Federació d’Associacions i 

Gremis del Maresme 
Roser Moré Roy Presidenta 

 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 14 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Fundació Tecnocampus Mataró-

Maresme 
Miquel Rey President 

 NIF NIF 
   

 
SOCI Núm. 15 Nom de l’entitat Signant Càrrec 
 Unió de Polígons Industrials de 

Catalunya 
Francesc Ribera Director 

general 
 NIF NIF 
   

ART 3: ORGANITZACIÓ 
 

4a. ENTITAT QUE ASSUMEIX LES TASQUES DE CONTROL DE LA GESTIÓ  

 
La FAGEM, l'UPIC i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres assumeixen les tasques 
de coordinació i interlocució de la gestió del projecte en tot allò que pugui afectar el 
conjunt. 
 

5a. ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE 

 
Les entitats que signen el present conveni s’estructuraran mitjançant el que s’anomenarà 
Comissió de Coordinació. Aquesta Comissió es constituirà a partir del compromís de les 
entitats sòcies del projecte d’impulsar i consolidar PAE Maresme com la xarxa de 
referència en matèria d'atracció d'inversions i dinamització dels polígons a la comarca. 
Per assolir-ho, el grup establirà la seva pròpia metodologia de treball, que inclourà un 
protocol d’actuació que fixarà amb detall tots els elements relatius a la gestió del projecte 
i reunions periòdiques de caràcter executiu. 
 
La Comissió estarà  formada per les entitats signants del present acord i les que 
posteriorment s’hi adhereixin.  
 
Formaran part de la Comissió el personal polític i/o directiu i el personal tècnic de 
cadascuna de les organitzacions membres del projecte. En el cas dels municipis, 
participaran de forma col.laborativa representants tècnics de les regidories de Promoció 
Econòmica i Urbanisme, o les que corresponguin que tinguin encomanada la gestio del 
sòl industrial i la comercialització d aquest. 
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6a. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE PRESA DE DECISIONS 

 
En el si de la Comissió s’afavorirà el consens com a procediment en el procés d'adopció 
de decisions i, en aquest sentit, es realitzaran tots els esforços que siguin necessaris per 
a l’assoliment d’aquest consens. 
 
Quan no sigui possible arribar a un consens total, les decisions s'adoptaran per majoria 
qualificada. Es considera majoria qualificada aquella que rebi el suport de 2/3 dels 
components de la Comissió. En decisions on la urgència sigui alta i el consens sigui 
difícil d'assolir, s’haurà d'adoptar el sistema de majoria qualificada. En tot cas, la 
Comissió pot establir tipologies de decisió que només puguin ser adoptades per un 
procediment determinat. 
 

7a. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Les parts signants manifesten compartir la prioritat estratègica de millorar la competitivitat 
a nivell sòcio-econòmic i la creació d’ocupació en els seus respectius àmbits territorials, i 
que un camí per aconseguir-lo és l’atracció d’activitats inversores i l’ocupació de sòl 
disponible mitjançant noves activitats empresarials i la dinamització dels polígons 
industrials existents.  
 
PART 4: PACTES 
 

8a. OBJECTE DE L’ACORD 

 
L’objecte del present acord és establir el marc de col·laboració entre les entitats signants 
per a sumar esforços entre els municipis d’El Maresme i crear ocupació mitjançant la 
reactivació dels polígons industrials sense activitat, la potenciació dels polígons existents 
i l’atracció d’inversions, empresarials, industrials o d'altres, que s’instal·lin a la comarca. 
 

9a. COMPROMÍS ENTITATS 

 
Totes les entitats que composen el present conveni ACORDEN: 
Assumir la voluntat  de crear ocupació mitjançant la reactivació dels polígons industrials 
sense activitat, la potenciació dels polígons existents i l’atracció d’inversions industrials o 
no, que s’instal·lin a la comarca. 
 
Incorporar l’acció PAE MARESME ens els plans de treball que s’aprovin a partir de la 
signatura del present document. 
 
Comprometre’s a participar activament en la Comissió de Coordinació mitjançant un o 
més representants de l’entitat o organisme, amb capacitat de gestionar i decidir en 
matèria de comercialització de sòl i polígons industrials, o aquells que considerin més 
adients. La Comissió de Coordinació serà l’encarregada de coordinar la diagnosi i 
redactar el pla d’actuacions i el protocol de seguiment del projecte.  
 
Cada Ajuntament vetllarà perquè els responsables tècnics de l’àrea que correspongui 
facilitin la informació ràpida i clara per tal que el projecte disposi de la informació 
necessària i actualitzada per a garantir el seu funcionament i fer-ne difusió en els mitjans 
que s’acordin. 
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Totes les entitats que composen el present conveni a excepció del Consell Comarcal del 
maresme també ACORDEN: 
 
Assumir expressament la responsabilitat solidària en relació a les conseqüències que es 
puguin derivar de la gestió, l’execució, el control, obligacions i qualsevol altres 
conseqüències administratives, judicials, econòmiques o d’altre tipus que es puguin 
derivar del projecte.  
 

10a. TERMINI DE VIGÈNCIA DEL CONVENI  

 
El present conveni té vigència d’un any i serà prorrogable automàticament cada any. Si 
alguna de les parts el vol rescindir haurà de comunicar-ho a la resta amb un preavís de 
dos mesos a la seva efectivitat. 
 
L’incompliment de qualsevol dels pactes d’aquest conveni per alguna de les parts 
comportarà el dret a donar per finalitzat el present acord i, en conseqüència, la baixa 
com a membre del projecte PAE Maresme. 
 
Els/les signants es comprometen a respectar el contingut del present conveni:   

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de gener de 2015, 
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 de Promoció 
Econòmica, Comerç, Consum, Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, 
diversos ajuntaments de la comarca, l’Associació dels Empresaris de Polígons 
Industrials de Pineda de Mar, la FAGEM, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i 
la UPIC-Unió de Polígons Industrials de Catalunya per a la gestió del projecte PAE 
Maresme. 
 
SEGON.- Designar el regidor de Promoció Econòmica, com també la tècnica municipal 
d’aquesta Àrea com a representants de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Comissió 
de Coordinació per dur a terme la gestió d’aquest projecte. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la FAGEM, l’UPIC i l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres, entitats que assumeixen les tasques de coordinació i interlocució de la 
gestió del projecte en tot allò que pugui afectar el conjunt. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Consum, 
Comerç, Indústria i Turisme, explica que aquest és l’últim pas d’un procés que 
comença a finals de l’any 2012. Explica que en aquell moment, per donar prioritat i 
promocionar el polígon industrial s’adonen que hi ha dos problemes principals. Un és 
la falta de titularitat pública en els terrenys del polígon i la falta de capacitat de 
gestionar els terrenys i les naus; i l’altre és la tipologia de les naus, ja que la indústria 
no és capaç de generar inversió i ocupació i amb aquestes naus encara és més difícil. 
En el moment que detecten aquests dos problemes, es posen en contacte amb 
diferents ajuntaments, en aquest cas amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i 
el de Pineda de Mar i constaten que també tenen problemes a l’hora de promocionar 
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els seus polígons. Vist això, pensen que la millor manera de promocionar-se és, d’una 
banda anar junts i promocionar el territori del Maresme per a possibles inversions tant 
nacionals com internacionals, i per una altra banda, intentar la instal·lació d’una gran 
empresa, tal i com ha passat a Tordera, on s’ha instal·lat una empresa als terrenys de 
Fibra Colón, com Inditex, que els ha permès fer una modificació d’ús del polígon i 
poder fer la instal·lació d’una activitat econòmica que dóna feina a molta gent. A partir 
d’aquí, aquests ajuntaments s’adonen que no poden fer sols aquest projecte i van a 
buscar la col·laboració de la FAGEM, l’associació que té els contactes adients amb 
l’empresariat. En aquest cas, també s’hi ha afegit la Unió de Polígons Industrials de 
Catalunya, que entén la problemàtica del Maresme. Un cop s’han posat en contacte 
amb aquestes associacions, entenen que qui ha de fer d’altaveu de tota la comarca és 
precisament el Consell Comarcal del Maresme. I així neix aquesta proposta conjunta 
d’impuls dels polígons industrials, que no descarti cap mena de projecte, que generi 
ocupació de cara als usos dels polígons i, sobretot, per afavorir la captació de nous 
projectes, agrupar-los per temàtiques, vendre els polígons no pel nombre de naus que 
tenen, sinó pel nombre de metres de què es disposa a nivell industrial. Durant aquest 
temps s’ha estat parlant amb els municipis de la comarca per veure quins s’hi volien 
adherir. Comenta que tot això ja és a principis del segon trimestre de l’any 2013, que 
és quan l’Ajuntament fa la presentació d’aquest projecte i hores d’ara, es porta aquest 
conveni a aprovació del Ple, en el qual s’hi han afegit, no només tots els municipis del 
Maresme, sinó que també s’hi ha adherit el Tecnocampus de Mataró, així com també 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
seu grup considera que tot el que sigui sumar esforços amb entitats supramunicipals, 
en aquest cas amb el Consell Comarcal del Maresme, per mirar de captar empreses 
perquè s’instal·lin als polígons industrials és molt bo. Comenta que potser durant els 
anys 2012 i 2013 sí que es va fer una tasca de manera més ràpida per poder assolir 
aquest conveni, però que la feina que s’ha fet durant el 2014 considera que podria 
haver estat més àgil, perquè aquest conveni pogués estar llest més aviat. Considera 
que l’acord és bo, tot i que creu que els polígons industrials de Pineda i Canet, per 
exemple, tenen una problemàtica molt diferent, ja que alguns funcionen de fa temps i 
d’altres són molt nous i el que sí que considera que serà molt important és que, ara 
que la reactivació econòmica espanyola sembla que comença, es pugui ser àgil a 
l’hora d’identificar i atraure aquestes inversions privades que poden afavorir la 
implantació d’aquestes empreses al polígon de Canet. Esperen que aquest projecte no 
es quedi en un sol canal i sobretot esperen que Canet tingui veu i vot quan calgui 
prendre decisions i mesures i pugui afavorir al màxim possible el polígon de la 
població. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que tot 
el que sigui mancomunar i sumar esforços, i més en una comarca com aquesta, és 
positiu. El regidor ha explicat que és una feina que ja fa temps que s’està fent i potser 
haurien pogut informar amb més temps els grups de l’oposició dels treballs que 
s’estaven fent, ja que la informació que tenen és mínima. Comenta si ara el senyor 
Lamana està en condicions de donar més informació sobre aquest assumpte, com per 
exemple les línies de treball d’aquest conveni o les diferents temàtiques a què es 
dedicaran els diferents polígons implicats. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que el 
seu grup està completament d’acord amb qualsevol cosa que signifiqui impulsar la vida 
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econòmica del poble. És evident que, per desgràcia, Canet capitaneja el rànquing 
d’atur dels pobles del Maresme i això s’ha de solucionar de la manera més eficaç 
possible. Qualsevol iniciativa, vingui d’on vingui, és benvinguda. Aquesta iniciativa, pel 
que té coneixement, ve promoguda per diferents associacions d’empresaris privats, 
com la FAGEM, la UPIC i per l’Ajuntament de Pineda i el de Sant Andreu de 
Llavaneres, juntament amb el Consell Comarcal del Maresme. Pensa que és molt bo 
que es facin coses conjuntes, perquè així se sumen esforços i com molt bé ha dit el 
senyor Romero, a la comarca hi ha diferents tipologies de polígons industrials, cosa 
que podia semblar un desavantatge, però que es pot transformar en un avantatge. La 
desgràcia del polígon de Canet va ser que va arribar tard i malament i potser ara li ha 
arribat l’hora que pugui iniciar una activitat important. El seu grup hi votarà a favor. 
 
El senyor Lamana repeteix que qui impulsa aquest projecte són els ajuntaments de 
Pineda, Sant Andreu de Llavaneres i Canet de Mar i fins ara no s’hi ha incorporat el 
Consell Comarcal del Maresme, després que tots els altres municipis del Maresme 
s’hagin adherit al conveni. Pel que fa a les línies de treball que demanava la senyora 
Tamayo, explica que és evident que primer s’ha de signar aquest conveni i després 
s’ha de començar a treballar. De tota manera, a Canet ja s’ha començat a preparar un 
informe sobre les tipologies de naus que pot oferir aquest polígon, els metres quadrats 
que té el polígon i la possibilitat de negociació amb els propietaris dels terrenys per 
poder fer algun tipus de modificació, sempre tenint en compte l’interès general i el 
nombre de llocs de treball que es puguin generar, a l’hora de fer aquests canvis de 
tipologia. Al senyor Romero li explica que, com a poble del Maresme, Canet de Mar 
també té veu i vot, lògicament, en aquest conveni. 
 
6.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME 
 
Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, 
pàg. 26 a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 
19549, així com la darrera modificació d’estatuts operada per acord de Junta General 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme el 13 de juny de 2012, el text 
del qual va ser publicat al BOP de Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i 
per anunci de referència al DOGC núm. 6636 de 3.06.2014. 
 
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar-los 
tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat 
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 
 

a)  Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques (LRSAL) 
 

 S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
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Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició 
final segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim 
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats 
de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el 
Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta 
adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de 
comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens perjudici del 
mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 

 S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el 
Consorci, d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició 
Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció 
donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques; 
tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic) 

 
Article 5: Règim jurídic 

 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb 
les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena 
de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per 
l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 
 

 S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, essent que quedarà així:  
 

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de 
l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas 
podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui 
adscrit a alguna de les administracions participants per, posteriorment, 
ser reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració 
pública a la que el consorci estigui adscrit.” 
 

b) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 
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 S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós 
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i 
liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf 
al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix 
també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la dissolució i a la 
separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació 
allò disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci 
serà d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del 
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi 
Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se 
sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 

 
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui 
ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes 
formalitats que per a l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la 
corporació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació 
inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de 
l’expedient a informació pública pel període de 30 dies. 
 
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe de la tècnica municipal de Promoció Econòmica, de data 28 de novembre 
de 2014, que es transcriu a continuació: 
 

Maribel Cortés Vallespí, tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme, emeto el següent 
 
INFORME 
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Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, pàgs. 
26 a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 19549, així 
com la darrera modificació d’estatuts operada per acord de Junta General del consorci de 
Promoció Turística costa del maresme el 13 de juny de 2012, quin text va ser publicat al 
BOP de Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al 
DOGC núm. 6636 de 3.06.2014. 
 
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar-los tant 
a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat inicialment la 
modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 

 
c) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL) 

 S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 

Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, 
funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En 
aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al 
Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció 
al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració 
d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 

 S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena 
de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, 
apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a 
l’article 5 (Règim Jurídic) 

Article 5: Règim jurídic 
 .../... 

.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 

classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat 
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de les Administracions Públiques.” 

 
 S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 

personal al consorci, essent que quedarà així:  
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
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pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit 
a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser 
reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració pública 
a la que el consorci estigui adscrit.” 
 

d) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 

 S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, 
del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un 
nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició 
Addicional Segona, referent a la dissolució i a la separació, respectivament del 
Consorci, que quedaran així: 

Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del 
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la 
societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat 
en el Reial  Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de societats de Capital”. 

 
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui ratificat pels ens i 
les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a 
l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la corporació, de manera 
que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter 
definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel 
període de 30 dies. 
 
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Atès  que l’Ajuntament de Canet de Mar és una de les administracions locals que formem 
part del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i que, com a tal, ha de 
ratificar per acord de Ple la modificació dels seus estatus. 
 
Així, doncs, es creu necessari ratificar l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la 
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Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 25 d’abril 
de 2012. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar, a 28 de novembre de 2014. 

 
Vist l’informe de Secretaria de data 21 de gener de 2015, que es transcriu a 
continuació: 
 

Informe núm. 2/2015 sobre la modificació dels estatuts del “Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme”. 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment d’allò 
establert a l’article 3.b) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula 
el Règim jurídic dels Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, l’article 52.2.q) 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 en concordança amb l’art. 114.3.d) del mateix cos legal, i 
l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en concordança amb l’art. 47.2.g) d’aquesta Llei, emet el següent: 

 
INFORME 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- El Ple del Consell Comarcal del Maresme, en sessió ordinària del dia 22 d’octubre de 
1996 va aprovar definitivament, la creació del Consorci de caràcter local anomenat 
“Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme”. 
 
Així mateix s’aprovaren definitivament els seus Estatuts, els quals foren publicats 
íntegrament al DOGC núm. 2281 de 15 de novembre de 1996. 
 
II.- Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 de març de 
1996, es sol·licità la incorporació d’aquesta Corporació al Consorci, acceptant els seus 
estatuts, designant a la persona que havia de representar a l’Ajuntament en el sí del 
Consorci, i aprovant la formalització del conveni d’Adhesió. 
 
III.- La Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme feta amb 
caràcter ordinari el 18 de novembre de 2014 va adoptar per majoria absoluta dels seus 
membres l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatus del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme, d’acord amb el text següent: 

 
e) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL) 
 

 S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
 

Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, 
funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En 
aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al 
Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció 
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al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració 
d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 

 S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena 
de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, 
apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a 
l’article 5 (Règim Jurídic) 

 
Article 5: Règim jurídic 

 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei 
de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, 
apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 
 

 S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, essent que quedarà així:  
 

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit 
a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser 
reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració pública 
a la que el consorci estigui adscrit.” 
 

f) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 
16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 
 

 S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, 
del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un 
nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició 
Addicional Segona, referent a la dissolució i a la separació, respectivament del 
Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
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setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del 
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la 
societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat 
en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de societats de Capital”. 

 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe preceptiu és l’anàlisi de la proposta d’acord que es pretén 
elevar al Ple municipal, per a la seva aprovació, relativa a la ratificació de l’acord de 
modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, del 
qual l’Ajuntament de Canet de Mar en forma part com a ens consorciat. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- 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 (TRLMRLC). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
(LRJ-PAC). 
 
- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 
 
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals (ROAS). 
 
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-  Naturalesa de l’informe 
 
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu que la poden crear els ens 
locals junt amb d’altres Administracions Públiques, per a finalitats d’interès comú, o amb 
entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic concurrents 
amb els ens locals.  
 
En el present cas, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme l’integren 
voluntàriament: 
 
- El Consell Comarcal del Maresme 
- L’Ajuntament d’Alella 
- L’Ajuntament d’Arenys de Mar 
- L’Ajuntament d’Arenys de Munt 
- L’Ajuntament d’Argentona 
- L’Ajuntament de Cabrera de Mar 
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- L’Ajuntament de Cabrils 
- L’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
- L’Ajuntament de Calella 
- L’Ajuntament de Canet de Mar 
- L’Ajuntament de Dosrius 
- L’Ajuntament de Malgrat de Mar 
- L’Ajuntament del Masnou 
- L’Ajuntament de Mataró 
- L’Ajuntament de Montgat 
- L’Ajuntament d’Òrrius 
- L’Ajuntament de Palafolls 
- L’Ajuntament de Pineda de Mar 
- L’Ajuntament de Premià de Dalt 
- L’Ajuntament de Premià de Mar 
- L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
- L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
- L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 
- L’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
- L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
- L’Ajuntament de Santa Susanna 
- L’Ajuntament de Teià 
- L’Ajuntament de Tiana 
- L’Ajuntament de Tordera 
- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
- L’Ajuntament de Vilassar de Mar 
- Gremi d’Empresaris d’Hostaleria de la Comarca del Maresme 
- Associació de Càmpings i CV de la Província de Barcelona 
- Associació Turística Costa de Barcelona Maresme 
- Federació d’Associació i Gremis Empresarials del Maresme 
 
Qualsevol acord que pretengui adoptar l’Ajuntament de Canet de Mar relatiu a la creació, 
adhesió, modificació o dissolució d’aquest consorci, requereix un quòrum d’aprovació de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació conforme allò previst 
a l’art. 313.2 ROAS, en concordança de l’art. 114.3.d) del TRLMRLC. En el present cas, 
aquest número és de 9 conforme a l’article 179 de la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General. 
 
L’article 54.1.b del TRRL determina el caràcter preceptiu de l’assessorament legal de la 
secretaria municipal en aquells supòsits en què l’acord requereixi la majoria absoluta, 
com és el cas. 
 
L’informe s’emet en l’àmbit de l’assessorament legal preceptiu, en el cas de la Secretaria. 
 
Aquest informe s’emet en els termes institucionals dels articles 82 i 83 de la Llei del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb 
les especialitats derivades del desenvolupament que s’efectua a l’article 173.1.b) del 
ROF. 
 
Segon.- Competència orgànica i contingut de l’acord. 
 
L’art.52.2.q) del TRLMRLC en concordança amb l’art. 114.3.d) del mateix cos legal, i 
l’article 22.2.p) de la LRBRL, en concordança amb l’art. 47.2.g) de la mateixa Llei 
reserven al Ple de la Corporació la competència orgànica per aprovar inicialment la 
ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci i requereixen que l’esmentat acord 
s’adopti amb el quòrum especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres de 
la Corporació, tal i com s’ha dit en el fonament jurídic primer, que en el present cas haurà 
de sumar un mínim de 9. 
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Així mateix, aquest acord de modificació dels Estatuts caldria sotmetre’l a informació 
pública pel termini de trenta dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes 
de la Corporació.  
 
Tanmateix, a fi i efecte de procedir amb la màxima eficiència a la tramitació 
reglamentària de l’acord de modificació, es pot formular encàrrec al Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme perquè, actuant en nom i representació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis 
d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats i publiqui 
íntegrament el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada, en el Butlletí 
Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri de la sotasignant, el procediment que haurà de 
seguir aquest Ajuntament per ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del “Consorci 
de Promoció Turística Costa del Maresme” és el que s’esmenta en aquest informe i el 
contingut de la proposta d’acord, que es podria elevar al Ple, podria ser la que segueix: 
 
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la 
Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de 
novembre de 2014 per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a continuació: 
 
a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL) 
 

 S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
 

Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, 
funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En 
aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al 
Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció 
al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració 
d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 

 S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena 
de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, 
apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a 
l’article 5 (Règim Jurídic) 
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Article 5: Règim jurídic 
 .../... 

.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei 
de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, 
apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 
 

 S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, essent que quedarà així:  
 

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit 
a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser 
reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració pública 
a la que el consorci estigui adscrit.” 
 

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 

 S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, 
del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un 
nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició 
Addicional Segona, referent a la dissolució i a la separació, respectivament del 
Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del 
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la 
societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat 
en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de societats de Capital”. 
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SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP 
de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han 
exercit la iniciativa. 
 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del 
Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que durant el període 
d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per tal 
que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, 
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del 
maresme, als efectes escaients. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de gener de 2015, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de 
la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de 
novembre de 2014 per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a continuació: 
 

c) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques (LRSAL) 
 

 S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
 

Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició 
final segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim 
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats 
de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el 
Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta 
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adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de 
comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens perjudici del 
mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 

 S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el 
Consorci, d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició 
Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció 
donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques; 
tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic) 

 
Article 5: Règim jurídic 

 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb 
les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena 
de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per 
l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 
 

 S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, essent que quedarà així:  
 

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de 
l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas 
podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui 
adscrit a alguna de les administracions participants per, posteriorment, 
ser reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració 
pública a la que el consorci estigui adscrit.” 
 

d) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 
 

 S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós 
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i 
liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf 
al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix 
també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la dissolució i a la 
separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
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 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació 
allò disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci 
serà d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del 
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi 
Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se 
sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 

 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats 
que han exercit la iniciativa. 
 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel 
cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 
suggeriment. 
 
CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a 
la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit 
d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la 
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província 
als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa 
del maresme, als efectes escaients. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Consum, 
Comerç, Indústria i Turisme, explica que aquest assumpte és l’aprovació de les 
modificacions que vénen donades de manera legal, és a dir, aquests estatuts s’han 
d’adequar a les lleis, però no hi ha cap modificació que tingui cap repercussió des del 
punt de vista operatiu, simplement són requisits jurídics. 
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7.- CANVI REPRESENTANTS MUNICIPALS A DIFERENTS ORGANISMES 
 
Atès que el Ple municipal en sessió extraordinària de data 14 de juliol de 2011 va 
aprovar, entre d’altres, el següent:  
 

PRIMER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci de Promoció 
Turística de la Costa del Maresme el regidor, senyor Albert Lamana Grau, com a titular, 
i el regidor, senyor Àngel López Solà, com a suplent. 
 
SEGON.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans la regidora, senyora M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, com a titular, i el regidor, senyor Manel Almellones Conesa, com a suplent. 
 
TERCER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci Localret el 
regidor senyor Albert Lamana Grau, com a titular, i el regidor, senyor Àngel López Solà, 
com a suplent. 
 
QUART.- Designar com a representants d’aquest municipi al Consorci de Comunicació 
Local, l’alcalde, senyor Jesús Marín i Hernàndez, com a titular, i el regidor, senyor Albert 
Lamana Grau, com a suplent. 
 
CINQUÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci per a la 
Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Maresme Nord, l’alcalde, senyor 
Jesús Marín i Hernàndez, com a titular, i el regidor, senyor Albert Lamana Grau, com a 
suplent. 
 
SISÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi al Consorci del Govern 
Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima, el regidor, senyor Manel Almellones 
Conesa, com a titular, i la regidora, senyora Cati Forcano Isern, com a suplent. 
 
SETÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en l’ADF Vallalta el regidor, 
senyor Toni Romero Carbonell, com a titular, i la regidora, senyora M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà, com a suplent. 
 
VUITÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en la Mesa Consultiva de 
Joventut, del Consell Comarcal, la regidora, senyora Cati Forcano Isern, com a titular, i 
el regidor, senyor Josep M. Masvidal Serra, com a suplent. 
 
NOVÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consell Consultiu de la 
Gent Gran, del Consell Comarcal, la regidora, senyora Cati forcano Isern, com a titular, 
i el regidor, senyor Àngel López Solà, com a suplent. 
 
DESÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Xarxa de ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, la regidora, senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, com a 
titular, i el regidor, senyor Josep M. Masvidal Serra, com a suplent. 
 
ONZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Xarxa local de prevenció 
de drogodependències de la Diputació de Barcelona, el regidor, senyor Manel 
Almellones Conesa, com a titular, i la regidora, la senyora Cati Forcano Isern, com a 
suplent. 
 
DOTZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipal a la Xarxa Local de 
Consum, el regidor, senyor Albert Lamana Grau com a titular, i el regidor, senyor Toni 
Romero Carbonell, com a suplent. 
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TRETZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’Associació de municipis 
catalans per a la recollida selectiva porta a porta, la regidora, senyora M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà, com a titular, i el regidor, senyor Manel Almellones Conesa, com a 
suplent. 
 
CATORZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’Agrupació de 
municipis titulars de servei de transport urbà regió metropolitana de Barcelona - 
AMTU, el regidor, senyor Toni Romero Carbonell, com a titular, i la regidora, la senyora 
Cati Forcano Isern, com a suplent. 
 
QUINZÈ.- Facultar l’alcalde president per poder delegar puntualment en qualsevol 
regidor/a les anteriors representacions, en cas d’absència del titular i del suplent i 
comunicar els anteriors acords als regidors afectats, als consorcis corresponents i al 
Consell Comarcal del Maresme, per al seu coneixement i efecte. 

 
Atès que el Ple municipal en la mateixa sessió de 14 de juliol de 2011, va aprovar, 
entre d’altres, l’acord següent: 
 

PRIMER.- Determinar que, d’acord amb els estatuts del consells esmentats, la 
Presidència de cadascun d’ells, recaurà en el regidor titular de cada Àrea d’actuació, això 
és: 
 

- Consell Municipal de Medi Ambient: la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà. 

- Consell Municipal de Cultura: el regidor de Cultura, Pere Xirau Espàrrech 
- Consell Municipal de Promoció Econòmica: el tinent d’alcalde de Promoció 

Econòmica, Albert Lamana Grau 
- Consell Municipal d’Esports, el tinent d’alcalde d’Esports, Toni Romero Carbonell 
- Consell Municipal Escolar: el senyor alcalde, Jesús Marín Hernández 

 
Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 29 de març de 2012 va acordar 
designar com a president de la comissió de seguiment de la concessió del complex 
esportiu aquàtic municipal, el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de 
Seguretat Ciutadana i Esports. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 1565/2014, de 21 de novembre, 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. 
 

Atès que d’aquest Decret es va donar compte al Ple municipal de data 27 de 
novembre de 2014. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 26 de gener de 2015, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
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Atès que amb el cessament dels dos regidors del grup municipal del PP de les seves 
funcions d’organització, direcció i gestió genèrica d’aquests serveis, amb efectes a 
partir del dia 21 de novembre de 2014, hi ha alguns nomenaments que han quedat 
sense efecte, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Cessar com a representant suplent d’aquest municipi en el Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans, el senyor Manel Almellones Conesa i nomenar 
l’actual responsable de l’Àrea de Sanitat, la senyora Cati Forcano Isern. 
 
SEGON.- Cessar com a representant titular d’aquest municipi al Consorci del Govern 
Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima, el senyor Manel Almellones Conesa 
i nomenar l’actual responsable de l’Àrea de Sanitat, la senyora Cati Forcano Isern, la 
qual n’era la suplent. 
 
TERCER.- Nomenar el responsable de l’Àrea de Brigada, Obres, Servies i Via Pública, 
el senyor Àngel López Solà, com a representant suplent d’aquest municipi al Consorci 
del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima. 
 
QUART.- Cessar com a representant titular d’aquest municipi en l’ADF Vallalta el 
senyor Toni Romero Carbonell i nomenar l’actual responsable de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana, el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez. 
 
CINQUÈ.- Cessar com a representant titular d’aquest municipi a la Xarxa local de 
prevenció de drogodependències de la Diputació de Barcelona, el senyor Manel 
Almellones Conesa i nomenar l’actual responsable de l’Àrea de Sanitat, la senyora 
Cati Forcano Isern, la qual n’era la suplent. 
 
SISÈ.- Nomenar el responsable de l’Àrea de Brigada, Obres, Serveis i Via Pública, el 
senyor Àngel López Solà, com a representant suplent d’aquest municipi a la Xarxa 
local de prevenció de drogodependències de la Diputació de Barcelona. 
 
SETÈ.- Cessar com a representant suplent d’aquest municipi a la Xarxa Local de 
Consum el senyor Toni Romero Carbonell i nomenar com a suplent, la responsable de 
l’Àrea de Benestar Social, Família i Festes Populars, la senyora Cati Forcano Isern. 
 
VUITÈ.- Cessar com a representant suplent d’aquest municipi a l’Associació de 
municipi catalans per a la recollida selectiva porta a porta el senyor Manel Almellones 
Conesa i nomenar l’actual responsable de l’Àrea de Sanitat, la senyora Cati Forcano 
Isern. 
 
NOVÈ.- Cessar com a representant d’aquest municipi a l’Agrupació de municipis 
titulars de servei de transport urbà regió metropolitana de Barcelona – AMTU el senyor 
Toni Romero Carbonell i nomenar l’actual responsable de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana, el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez. 
 
DESÈ.- Cessar com a president del Consell Municipal d’Esports el senyor Toni 
Romero Carbonell i nomenar l’actual responsable de l’Àrea d’Esports, el senyor Laureà 
Gregori Fraxedas. 
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ONZÈ.- Cessar com a president de la comissió de seguiment de la concessió del 
complex esportiu aquàtic municipal el senyor Toni Romero Carbonell i nomenar l’actual 
responsable de l’Àrea d’Esports, el senyor Laureà Gregori Fraxedas. 
 
DOTZÈ.- Nomenar com a vocal titular de la comissió de seguiment de la concessió del 
complex esportiu aquàtic municipal el senyor Toni Romero Carbonell, en substitució 
del senyor Laureà Gregori Fraxedas, i a la senyora Sílvia Tamayo Mata, com a suplent 
del senyor Toni Romero Carbonell. 
 
TRETZÈ.- Comunicar aquest acord a tots els membres que no es trobin presents en la 
sessió plenària en què s’adopti aquest acord i donar els altres per notificats amb la 
mera assistència. 
 
El senyor alcalde explica que amb el cessament del govern municipal dels dos 
regidors del grup municipal del PP, el següent pas era deixar sense efecte alguns 
nomenaments de representació del govern a diversos organismes amb efectes des del 
21 de novembre de 2014. Així, doncs, en el Ple d’avui es produeix aquest cessament i 
el nou nomenament dels diferents representants fins a final de mandat. 
 
ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
El senyor alcalde explica que, abans de passar a les diferents mocions que consten a 
l’ordre del dia, s’ha d’incorporar a la sessió un assumpte per via d’urgència. Explica 
que aquest assumpte és la resolució del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i l’explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, de Canet 
de Mar. Per explicar la urgència d’aquest assumpte, dóna el torn de paraula el senyor 
Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports. 
 
El senyor Gregori explica que, tal i com ja es va comentar a la Comissió Assessora, la 
intenció inicial era que aquest assumpte anés com un punt ordinari de l’ordre del dia, 
però per tal d’elaborar un expedient al més complet possible, s’ha necessitat més 
temps i per això s’ha cregut oportú proposar-lo com un punt per via d’urgència. S’ha de 
tenir en compte que afecta un col·lectiu important d’usuaris i, a més a més, l’inici de les 
actuacions ja es remunten al mes de maig del 2012 i consideren que ja s’ha donat 
prou marge per acabar amb els incompliments. 
 
El senyor alcalde, un cop explicada la urgència de l’assumpte, dóna pas a la votació, la 
qual s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal. 
 
8.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA RIERA 
GAVARRA, 4-14, DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de juliol de 2014, va acordar 
iniciar expedient per a la resolució del contracte de concessió d’obra pública formalitzat 
en data 28 d’abril de 2005 amb Invermercury, SL per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, tot sol·licitant a la secretària i 
l’interventor de la Corporació, que emetessin informe, la primera en relació a la 
possible exigència de responsabilitat contractual, si és el cas, a l’empresa contractista i 
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al procediment a seguir per a la resolució del contracte, i el segon en relació a la 
liquidació del contracte i a les quantitats que, en el seu cas, li siguin imputables. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de setembre de 2014, va 
acordar atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies a Invermercury, SL, per tal que 
pogués examinar l’expedient instruït per a la resolució del contracte subscrit amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 28 d’abril de 2005, i per tal que pogués 
presentar tots aquells documents i al·legacions que estimés per convenient. 
 
Atès que en data 3 d’octubre de 2014 es va notificar l’anterior acord a la 
concessionària, la qual presentà un escrit d’al·legacions en data 14 d’octubre de 2014. 
  
Vistos els informe emesos pels serveis tècnics municipals, en data 29 d’octubre, sobre 
el seguiment de l’estat de les deficiències detectades en l’aparcament objecte del 
present expedient i valoració d’aquestes, el contingut literal dels quals és el següent: 
 

“INFORME 
DE: 

SERVEIS TÈCNICS 

ASSUMPTE: SEGUIMENT DE L’ESTAT DE LES DEFICIÈNCIES DE 
L’APARCAMENT SUBTERRANI SITUAT A LA RIERA 
GAVARRA 4-14 

 
A petició de la comunitat d’usuaris de l’aparcament de la Riera Gavarra, 4-14, en data 27 
d’octubre de 2014 es va realitzar una inspecció visual de les instal·lacions de 
l’aparcament soterrat. En aquesta inspecció, a part de les tècniques sotasignants, hi van 
assistir representants de la comunitat d’usuaris i un tècnic en representació del 
concessionari. Es van anar exposant les problemàtiques de funcionament que han tingut 
els propietaris en el ús diari de la instal·lació, així mateix es van comprovar altres 
aspectes tècnics del deficient manteniment de l’aparcament. 
 
A continuació s’exposen els diferents problemes de funcionament i manteniment 
detectats, alguns dels quals ja havien estat identificats en anteriors inspeccions 
realitzades: 
 
1. Algunes de les portes RF dels diferents accessos per a vianants queden mal 

tancades, sense garantir la sectorització necessària en cas d’incendi. 
2. L’accés per a vianants oest des de la planta -2 estava habilitat en el moment de la 

inspecció, tot i que normalment es troba deshabilitat. Cal garantir que sempre estigui 
habilitat per poder acomplir amb els recorreguts d’evacuació en cas d’incendi. 

3. Hi ha com a mínim un llum en cada accés que no funciona, comportant un risc de 
caiguda per l’usuari a la zona d’escala que queda sense llum. 

4. No funciona el sistema de videovigilància, no hi ha gravació ni reproducció de la 
imatge a les pantalles situades al taulell del vigilant. 

5. No s’ha realitzat la revisió de la instal·lació de detecció d’incendis des de l’any 2011. 
A la central hi ha senyals d’avaria a diferents zones. 

6. S’ha fet la revisió dels extintors i boques d’incendi el setembre de 2014, però ha 
quedat algun extintor sense revisar. 

7. No s’ha fet la revisió del generador des del febrer del 2012. 
8. Hi ha una sèrie de material emmagatzemat a l’habitació del generador que hauria de 

retirar-se. 
9. Cal una neteja a fons de les sales del generador i del vigilant. 
10. Dels dos lavabos de l’aparcament, només un està en funcionament i l’altre està 

tancat. La bomba d’impulsió de les aigües fecals del lavabo està espatllada. La de 
l’altre lavabo està començant a fallar pel que previsiblement acabi espatllant-se en 
breu. 
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11. Hi ha queixes que el lavabo es fa servir per part d’usuaris de la plaça Universitat i del 
cafè-quiosc de la mateixa. La proposta de tancar el lavabo i que els usuaris hagin de 
demanar la clau al vigilant per tal d’utilitzar-lo no és possible perquè el pany del 
lavabo està espatllat i cal arreglar-lo. 

12. No funciona la màquina de neteja del terra. La darrera neteja es va produir durant 
aquest any de manera manual mitjançant escombres. És necessària una neteja 
periòdica amb els mitjans apropiats. 

13. Les dues barreres de sortida de vehicles estan trencades i caldria substituir-les. 
14. En referència a la il·luminació de les zones d’aparcament en totes les plantes ja 

s’han encès les lluminàries que estaven apagades, tot i que continuen només en 
funcionament un fluorescent dels dos que hi ha a la majoria de les lluminàries. 
També hi ha diverses lluminàries que no funcionen. 

15. S’han mesurat els nivells d’il·luminació de diferents zones: 8,30-9,30 lux en diverses 
places d’aparcament, 1,30 lux en una plaça d’aparcament on falla la lluminària més 
propera, 16,50 lux en zones de pas de vehicles, 2 lux en un tram d’escala on falla la 
lluminària. Exceptuant els casos puntuals de lluminàries espatllades que no 
funcionen, se suposa que temporalment, els nivells lumínics mesurats són molt 
inferiors dels que haurien de ser segons el projecte presentat (25 lux en zones 
d’estacionament, 100 lux en passadissos de circulació, etc.).  

16. El paviment de les escales exteriors dels diferents accessos, excepte l’accés del 
costat de l’ascensor, queda totalment humit en dies de pluja, el que comporta una 
gran perillositat de relliscades pels usuaris, ja que el material emprat als replans i 
esglaons no és adequat per exteriors. La mesura que es va prendre de col·locar 
bandes antilliscants és insuficient i es constata que aquestes bandes s’han anat 
desprenent i no s’han pres altres mesures.  

17. Es produeix una gran acumulació d’aigua en diferents zones de l’aparcament en dies 
de pluja, que afecta tant a zones de pas com a places d’aparcament. 

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

19. A les parets dels accessos hi ha despresa part de la pintura, així com hi ha algun 
forat que caldria reparar. Es considera apropiat per al manteniment de l’edificació 
repintar aquestes parets. 

20. El llum de sobre la porta de l’ascensor de la sortida a la plaça Universitat està trencat 
i caldria substituir-lo. 

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

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

23. Cal netejar periòdicament els diferents accessos a l’aparcament, es troben 
especialment brutes les escales de l’accés oest. 

24. Es considera convenient preveure un tancament exterior dels diferents accessos de 
l’aparcament, inclòs el de l’ascensor, de manera que només es pogués accedir a 
l’aparcament si es disposa de tiquet d’aparcament o clau d’accés. 

 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.” 
 
“INFORME COMPLEMENTARI AL DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2014 D’ESTIMACIÓ 
DE COSTOS PER LA REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES DE L’APARCAMENT 
SUBTERRANI SITUAT A LA RIERA GAVARRA 4-14. 

 
En data 17 de setembre es va realitzar una estimació dels costos que podia suposar la 
subsanació dels incompliments derivats de les observacions apuntades en l’informe 
referenciat. En aquella estimació ja s’apuntava que es tractava d’imports estimatius i que 
calia acabar d’ajustar-los mitjançant un estudi detallat de les diferents problemàtiques 
detectades i sol·licitant ofertes als comercials pertinents. D’ençà d’aquella valoració s’ha 
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obtingut el pressupost detallat d’alguna de les problemàtiques. Així mateix, en la nova 
inspecció realitzada s’han observat noves deficiències que cal valorar. 
 
En base a l’esmentat, s’ha fet una actualització dels imports de l’anterior informe, i 
s’afegeixen les estimacions dels nous aspectes a considerar en base a preus de mercat 
(no s’han considerat aquells aspectes detectats en la inspecció i que no serien 
imputables a la concessió): 
 
1. Arranjament de les portes dels diferents accessos  .........................................   9.000 €  
2. Il·luminació de les escales d’accés per a vianants  ...........................................  1.000 € 
3. Arranjament del sistema de vigilància  ......................................................... 1.683,06 € 
4. Revisió de la instal·lació dels detectors en cas d’incendi  ............................. 1.485,15 € 
5. Revisió dels extintors pendents  ............................................................................ 60 € 
6. Revisió del generador  ...................................................................................... 1.000 € 
7. Arranjament bombes i portes dels lavabos  ..........................................................600 € 
8. Arranjament màquina de neteja del terra  ............................................................ 600 € 
9. Arranjament de les dues barreres de sortida de vehicles  .................................  4.000 € 
10. Substitució de fluorescents o lluminàries que no funcionen  .............................. 1.000 € 
11. Arranjament del paviment de les escales exteriors dels diferents accessos per evitar 

relliscades en dies de pluja  ............................................................................... 9.000 € 
12. Arranjament d’infiltracions a través de les pantalles de contenció de terres per evitar 

acumulació d’aigua en diferents zones  ....................................................  198.212,52 € 
13. Arranjament de la recollida d’aigües de pluja a les escales dels diferents accessos 

per a vianants exteriors (excepte la del costat de l’ascensor) per evitar acumulacions 
d’aigua  ............................................................................................................ 15.000 € 

14. A les parets dels accessos hi ha despresa part de la pintura, així com hi ha algun 
forat que caldria reparar. Es considera apropiat per al manteniment de l’edificació 
repintar aquestes parets. 

15. Substitució del llum de l’ascensor trencat ............................................................ 300 € 
16. Recol·locació de barana de l’escala de l’accés de l’ascensor .............................. 500 € 
17. Reparació parets i neteja de grafitis ................................................................ 20.000 € 
 
TOTAL  ..........................................................................................................  263.440,73 € 
 
Alguns d’aquests imports són estimatius i caldria acabar d’ajustar-los mitjançant un 
estudi detallat de les diferents problemàtiques detectades i sol·licitant ofertes als 
comercials pertinents. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.” 

 
Vist l’informe emès en data 7 de novembre de 2014, pels serveis tècnics municipals, 
en relació a les al·legacions presentades per Invermercury, SL, el contingut literal del 
qual és el següent: 
 

“INFORME 
DE: 

SERVEIS TÈCNICS 

ASSUMPTE: AL·LEGACIONS EN REFERÈNCIA ALS DEFECTES DE LES 
INSTAL·LACIONS DE L’APARCAMENT SUBTERRANI SITUAT 
A LA RIERA GAVARRA 4-14 

 
En data 17 de setembre de 2013 es va realitzar una inspecció visual de les instal·lacions 
de l’aparcament soterrat situat a la Riera Gavarra núm. 4-14 i es van constatar una sèrie 
de deficiències a les instal·lacions que van quedar reflectides en un informe a nivell 
tècnic. En resposta a les al·legacions presentades per l’administrador de la societat 
mercantil INVERMERCURY SL en quant als defectes enumerats a l’informe, es fan les 
següents consideracions: 
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1. En referència a la situació de la porta d’accés situat a la part Oest, en la inspecció 

realitzada en data 29 d’octubre es va constatar que la porta d’accés ja no estava 
tancada amb clau, de manera que ja era utilitzable en cas de necessitat d’evacuació 
en cas d’incendi. No obstant, el que es va comprovar en aquesta nova visita, i que 
ja s’havia observat en visites anteriors, és que algunes de les portes RF dels 
diferents accessos no ajusten correctament i queden mal tancades, de manera que 
no es garanteix la sectorització necessària en cas d’incendi. 

 
2. Respecte a la humitat a les escales d’accés, l’administrador justifica de la 

necessitat de protecció d’aquests accessos amb la col·locació d’un cobert exterior 
per part de l’Ajuntament. Ben segur que la col·locació de volums exteriors tancats 
que protegeixin les escales d’accés seria una solució per evitar que les escales 
quedin mullades en dies de pluja (i que, per altra banda, evitarien l’acumulació de 
brutícia en aquests espais). En tot cas, la tècnica sotasignant no té constància de 
que s’adquirís aquest compromís quan es va realitzar la urbanització de la plaça per 
part de l’Ajuntament. El que si que consta és un informe emès pels serveis tècnics 
municipals en data 21 de juliol de 2011 on es proposen les següents solucions a 
aquest problema: 

 
a) Construir una coberta a cadascun dels accessos, compulsat pels Serveis Tècnics de 

l’Ajuntament, per no poder desdir el conjunt de la plaça recentment urbanitzada. 
b) Canviar totalment el paviment, de la tramada de la escala que comunica la planta 

carrer amb la planta soterrani -1, per un material antilliscant 
c) Fer un tractament de buixardat o flamejat, al material existent de la tramada de la 

escala que comunica la planta carrer amb la planta soterrani -1 
 
Cal constatar, però, que l’entrada d’aigua a través d’aquests accessos cap a les plantes 
soterrades, només quedarà solucionada si es prenen les mesures necessàries per a la 
seva recollida i evacuació, ja sigui a l’exterior (nivell de plaça) o a l’interior de 
l’aparcament (nivell d’aparcament). 
 
1. Respecte a l’acumulació d’aigua en diferents zones de l’aparcament, les 

al·legacions les atribueixen directament a les humitats del mur pantalla, per contra 
cal diferenciar diferents aspectes: 

 
a) La major part de l’acumulació prové de l’entrada a través de les escales d’accés, la 

qual va relacionada amb les intervencions exposades al punt anterior. 
 
b) Per altra banda, l’aparcament hauria d’estar preparat per evacuar possibles 

filtracions (així s’indica al projecte corresponent). Si les pendents del paviment de la 
planta soterrani -2 fossin correctes, l’aigua aniria a parar als pous de grava 
construïts amb aquesta finalitat. 

 
c) Pel que fa a les filtracions a través del mur pantalla, ja es va exposar que no es 

pot atribuir a la urbanització de la plaça. Inclús s’han detectat punts en que l’entrada 
d’aigua és permanent, atribuïble segurament a betes d’aigua, doncs no són 
ocasionals en dies de pluja. Durant aquest interval de temps des que es va redactar 
el primer informe s’ha contactat amb especialistes en aquest tipus de patologia els 
quals han determinat que donat que no es pot solucionar la impermeabilització per 
la cara exterior dels murs (per raons òbvies) i corregir la presumpta mala execució, 
l’única solució per minimitzar el problema és l’aplicació de tractaments superficials a 
base de resines específiques. 

 
1. Pel que fa referència a la il·luminació, es comenta que la solució adoptada de 

distribució de l’enllumenat és suficient per la visibilitat general de l’aparcament. En la 
inspecció realitzada el dia 17 de setembre d’enguany, així com en inspeccions 
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anteriors, s’havia observat que de cada conjunt de dos fluorescents per llumenera 
només funcionava un dels fluorescents en pràcticament totes les llumeneres que hi 
havia enceses a l’aparcament, i que excepte en el tram de places en rotació, de 
cada dues llumeneres n’hi havia una que no estava engegada. En la inspecció 
realitzada el dia 29 d’octubre es va poder constatar que les llumeneres que 
anteriorment estaven apagades ara es trobaven enceses, excepte algunes 
concretes que es trobaven apagades per estar foses o espatllades. No obstant, 
continuaven encesos només un de cada dos fluorescents de cada llumenera. No hi 
hauria cap inconvenient en què aquests fluorescents estiguessin apagats sempre i 
quan es garantissin els nivells mínims d’il·luminació que es fixaven en el projecte 
executiu, en el projecte de legalització de l’activitat i en la normativa vigent. No 
obstant, en les mesures luxomètriques realitzades aleatòriament en diferents zones 
de l’aparcament procurant que no hi hagués ni cotxes, ni columnes, ni persones que 
tapessin el sensor i falsegessin els resultats, es va poder comprovar que no 
s’arribaven a aquests nivells mínims (sense tenir en compte les zones on hi havia 
llumeneres que no funcionaven). 

 
2. En referència a les càmeres de vigilància, si bé és cert que és un servei que no 

estava previst en el projecte executiu, ni en el de legalització de l’activitat, sí que és 
un servei del que disposava l’aparcament per intentar garantir la seguretat dels 
usuaris i que actualment no es presta per estar avariats els aparells i sense arreglar. 

 
3. Respecte la revisió dels extintors i boques d’incendi, en la visita del dia 29 d’octubre 

es va poder comprovar que efectivament s’havia realitzat la inspecció, tot i que es 
va veure que s’havien oblidat algun extintor. En concret es va detectar que l’extintor 
que hi ha dins la sala del generador no havia passat la revisió. Es desconeix si n’hi 
ha algun altre en la mateixa situació. 

 
4. Pel que fa a la barrera d’entrada, en la visita del dia 29 d’octubre es va observar que 

són ambdues barreres les que estan trencades. Si bé és cert que funcionen, 
ambdues es troben enganxades amb cinta adhesiva i donen una mala imatge a 
l’aparcament i de falta de manteniment. 

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

 
Vist l’informe emès en data 19 de desembre de 2014, pels serveis tècnics municipals, 
el contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME 
DE: 

SERVEIS TÈCNICS 

ASSUMPTE: INSPECCIÓ REALITZADA A L’APARCAMENT PÚBLIC DE LA 
RIERA GAVARRA DE CANET DE MAR.  

 
A requeriment d’aquest ajuntament, en data 18 de desembre de 2014, es realitza una 
inspecció visual de les instal·lacions de l’aparcament soterrat situat a la Riera Gavarra 
núm. 4-14 amb la finalitat de verificar l’estat de les barreres de control d’entrada i sortida.  
 
Es constata que la barrera que limita la sortida de vehicles es troba permanentment 
oberta, a causa de que el mecanisme de control per pujar i baixar està avariat. En quant 
a la barrera que limita l’entrada es constata que els vehicles que hi accedeixen en aquell 
moment no poden obrir-la amb la targeta d’abonats, sembla doncs que el mecanisme del 
lector de targetes tampoc funciona correctament. 
 
Tot el qual s’informa a aquest ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.” 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
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Prèvia. Antecedents 
 
En data 25 de setembre de 2014, el Ple de la Corporació va acordar atorgar un tràmit 
d’audiència de 10 dies a Invermercury, SL, per tal que pogués examinar l’expedient 
instruït per a la resolució del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
data 28 d’abril de 2005, a l’efecte de presentar tots aquells documents i al·legacions que 
estimés per convenient. 
 
Dins del termini conferit a l’efecte, Invermercury, SL, presentà un escrit d’al·legacions les 
quals són objecte del present informe. 
 
Primera. Inexistència d’incompliment contractual per part de l’Ajuntament 
 
La concessionària admet, en la seva al·legacions, l’incompliment de diverses clàusules 
del plec, i intentant justificar la raó d’aquests incompliments, acusant l’Ajuntament d’haver 
dut a terme un incompliment contractual, d’haver vulnerat la bona fe contractual i d’haver 
comès frau de llei. 
 
Segons la concessionària els incompliments contractuals en els que admet haver 
incorregut són deguts a problemes econòmics que ha provocat el propi l’Ajuntament 
doncs, segons ella, l’explotació no s’ha ajustat mai a l’estudi de viabilitat aprovat 
prèviament a la licitació del contracte. 
 
Argumenta la concessionària que l’Ajuntament ha posat en marxa diferents aparcaments 
gratuïts que incideixen en la bona marxa econòmica de la concessionària.  
 
Pel que respecte allò que manifesta la concessionària, que l’explotació de la concessió, 
no s’ha ajustat mai a l’estudi de viabilitat aprovat prèviament a la licitació del contracte, 
cal dir que l’estudi de viabilitat previ al que es refereix, esdevé l’estudi de viabilitat previ 
per l’anàlisi de la viabilitat de construir i explotar la concessió d’obra pública. 
 
Posteriorment a aquest estudi previ, fou licitada la concessió i el propi adjudicatari de 
l’obra al presentar-se a la licitació va elaborar el seu propi estudi de viabilitat, que es el 
forma part del contracte, on el propi concessionari preveu tot una sèrie d’ingressos i 
despeses associades a la concessió.  
 
Però és més, segons reiterada jurisprudència del TS, “és característica acusada dels 
contractes administratius el que s’entenen celebrats a risc i ventura del contractista, ... el 
contractista coneix com en el desenvolupament del contracte està exposat a un risc, a 
una eventualitat possible i danyosa, i corre a l’albur que tots això implica sabent de la 
seva possibilitat i de l’esperança que no succeeixi”. Però a banda de la jurisprudència del 
TS, el propi text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques disposa 
en el seu article 220.2 que “La construcción y la explotación de las obras públicas objeto 
de concesión se efectuarán a riesgo y ventura del concesionario, quien asumirá los 
riesgos económicos derivados de su ejecución y explotación en los términos y con el 
alcance establecidos por esta Ley, lo que será en todo caso compatible con los distintos 
sistemas de financiación de las obras que en ella se regulan y con las aportaciones a 
que pudiera obligarse la Administración concedente.”  
 
Per tant, no pot la concessionària obviar totalment l’existència d’aquest principi, i del fet 
que el propi concessionari va fer les seves pròpies previsions per a presentar-se a la 
licitació. 
 
Pel que respecte allò que manifesta la concessionària, que l’Ajuntament ha posat en 
marxa diferents aparcaments gratuïts que incideixen en la bona marxa econòmica de la 
concessionària, cal tenir en compte que quan l’estudi de viabilitat previ analitza la 
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demanda d’ús, ho fa tenint en compte dues àrees d’influència que anomena Àrea 1 i 
Àrea 2. Així, considera que el cens de vehicles de l’Àrea 1 és de 317 i que el de l’Àrea 2 
és de 1005. Seguidament diu que l’oferta d’aparcaments és de 186 places de garatge i 
34 guals a l’Àrea 1 i de 363 places de garatge i 162 guals a l’Àrea 2, i que tenint en 
compte la supressió de places d’aparcament, en l’àrea d’influència de l’aparcament hi ha 
un dèficit estructural de 577 places. Aquestes àrees d’influència es reflexen en l’estudi de 
viabilitat elaborat per l’Àrea de Cooperació de l’Oficina Tècnica de Cooperació de la 
Diputació de Barcelona, trobant-se grafiades en el seu plànol. Analitzant el mateix, es pot 
concloure, que els aparcaments gratuïts esmentats per la demandant es troben tots ells 
fora de l’àrea d’influència de l’aparcament. Així hi ha un aparcament a la riera Torrent 
Lledoners (La Carbonella) que es troba ubicat a 760 ml de l’aparcament objecte de 
concessió i disposa de 200 places, un aparcament al carrer Drassanes del Pla (antiga 
caserna de la guàrdia civil) que es troba ubicat a 628 ml de l’aparcament objecte de 
concessió i disposa de 40 places, i un aparcament al l’Av. Marià Serra (el Palauet) que 
es troba ubicat a 1076 ml de l’aparcament objecte de concessió i disposa de 70 places. 
En definitiva, d’un total de 310 places que no es troben ubicades en les dues àrees 
d’influència de l’aparcament que es van tenir en compte a l’hora de determinar quin era 
el dèficit de places d’aparcament en la zona.  
 
Per els motius expressats anteriorment, es pel que es considera que s’ha de desestimar 
aquesta al·legació.  
 
Segona. Incompliments contractuals en relació al manteniment de l’aparcament 
 
Pel que fa a les al·legacions presentades en relació amb els esmentats incompliments, 
cal remetre’s als informes emesos pels serveis tècnics municipals en data 29/10/2014, 
6/11/2014 i 7/11/2014, els quals s’adjunten a l’expedient. 
 
Tercera.- Altres incompliments contractuals  
 
Pel que fa a la manifestació que la barrera d’entrada a l’aparcament funciona 
correctament, en data 19 de desembre de 2014, s’ha emès un informe per part dels 
serveis tècnics municipals en el que es posa de manifest que “Es constata que la barrera 
que limita la sortida de vehicles es troba permanentment oberta, a causa de que el 
mecanisme de control per pujar i baixar està avariat. En quant a la barrera que limita 
l’entrada es constata que els vehicles que hi accedeixen en aquell moment no poden 
obrir-la amb la targeta d’abonats, sembla doncs que el mecanisme del lector de targetes 
tampoc funciona correctament.” Per tant, en base a l’anterior informe, s’ha de desestimar 
la citada al·legació. 
 
Pel que fa a l’import fixat en la venda de places, un cop analitzades les al·legacions 
formulades pel concessionari s’ha constatat que l’import de transmissió s’ajusta al fixat al 
PCAP motiu pel qual cal estimar l’al·legació. 
 
Pel que fa als incompliments referents a la manca de places de rotació, de la 
senyalització i del lliurament del compte d’explotació, no aporta la concessionària noves 
dades que desvirtuïn el que ja es va manifestar en l’acord pres pel Ple de la Corporació 
en sessió de data 31 de juliol de 2014. 
 
Pel que fa a l’al·legació sobre l’incompliment de l’horari d’obertura fixat pel plec, la 
clàusula 10.1.h) disposa que “el servei d'aparcament públic s'ha de prestar tots els dies 
de l’any, siguin o no festius, durant un mínim de 14 hores dels mesos d’octubre a abril, i 
durant un mínim de 18 hores dels mesos de maig a setembre. A les places transmeses 
s’assegurarà l’accés permanent durant tot l’any. És evident que cal que tots els dies de 
l’any es mantingui el mínim d’obertura fixat pel Plec, i aquest mínim no es compleix ni 
durant els mesos d’estiu doncs l’horari mínim fixat pel plec és de 18 hores i segons 
consta a l’expedient l’horari de diumenge a dijous és de 15 hores i durant els mesos 
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d’hivern, de diumenge a dijous el servei només està obert 13 hores quan el mínim que 
fixa el PCAP és de 14 hores. 
 
Pel que fa a l’al·legació referent a l’increment de les tarifes sense autorització municipal, 
la concessionària obvia que en data 8 de març de 2013, ella mateixa presenta un escrit a 
l’Ajuntament sol·licitant l’increment tarifari, escrit que fou contestat en data 8 d’abril de 
2013, sol·licitant tot un seguit de documentació per a l’anàlisi de la citada sol·licitud, 
informació que a data d’avui no consta que hagi estat aportada.  
 
Aquest escrit de sol·licitud de documentació fou contestat en data 12 d’abril de 2013 
manifestant que segons la concessionària “els documents que nosaltres hem aportat 
juntament amb l’escrit de personació s’ajusten a la obligació derivada del PCAP”, i que 
“en canvi, la documentació que ara se’ns sol·licita no s’ajusta a la dita obligació”, així 
mateix manifesta que “no hi ha cap problema perquè pugui examinar tota la 
documentació de la societat per la verificació que cregui oportuna o pertinent”. Igualment 
manifesta que tot i que l’escrit de 8 d’abril de 2013, diu que l’autorització de la tarifa resta 
es suspens fins a que es pugui analitzar la documentació sol·licitada, “en cap moment ni 
en el plec ni en el contracte es parla de suspensió dels dies, i el que si diu es que s’ha de 
notificar al concessionari objecció escrita” 
 
Resulta obvi en aquest punt, que del propi escrit que esmenta la concessionària, que 
l’Ajuntament ha requerit tot un seguit de documentació per a l’anàlisi de la tarifa però que 
aquesta no ha estat aportada, i per tant, l’Ajuntament no ha pogut analitzar la seva 
sol·licitud, així mateix, que l’Ajuntament abans dels 30 dies que estableix el Plec, ha 
requerit documentació a la concessionària, la qual no consta que hagi estat presentada. 
 
Pel que fa a l’incompliment de lliurar el compte d’explotació anual, manifesta la 
concessionària que no es diu quin es l’incompliment que presumptament fa la 
concessionària, en aquest sentit, es diu clarament en l’acord plenari de 31 de juliol que 
els estats d’explotació presentats no “inclou la totalitat dels justificants corresponents”, i 
que la documentació ha de ser lliurada “durant la segona quinzena del mes de gener”. 
Atès els diferents requeriments de documentació que ha hagut de fer l’Ajuntament (l’últim 
d’ells encara a dia d’avui sense que s’hagi aportat la documentació sol·licitada), resulta 
obvi que la concessionària no ha aportat la totalitat de la documentació, i no es pot 
pretendre que això sigui una discrepància interpretativa, ja que “la totalitat dels 
justificants corresponents”, no pot interpretar-se de cap altra manera que la d’aportar tots 
els justificants. 
 
Pel que fa a l’afirmació que fa la concessionària del fet que disposa de llibre de 
reclamacions, no aporta la concessionària noves dades que desvirtuïn el que ja es va 
manifestar en l’acord pres pel Ple de la Corporació en sessió de data 31 de juliol de 
2014. 
 
Quarta.- Incompliment en el pagament de la resta del preu de la urbanització de la 
plaça i en pagament dels impostos municipals 
 
Manifesta la concessionària, que els incompliments en el pagament de la resta del preu 
de la urbanització de la plaça i en pagament dels impostos municipals es degut a 
“l’actuació de competència deslleial que ha practicat l’administració ha suposat que 
durant aquests 8 anys de durada de la explotació de la concessió s’hagi reduït la 
capacitat econòmica que fa ara ja inviable la continuació” 
 
En relació a aquest punt, per economia administrativa es donen per reproduïts els 
arguments de la fonamentació jurídica primera, així mateix, cal afegir que obertament la 
concessionària accepta l’incompliment, intentant traspassar la responsabilitat de la seva 
manca de pagament al propi Ajuntament. 
 



 
 

44 
 

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 

Pel que fa al deute que la societat Invermercury, SL manté a data d’avui amb 
l’Ajuntament, consultat a l’Organisme de Gestió Tributària, l’import total pendent de 
liquidar es de 441.431,70 €: 
 

Concepte Import

Principal 309.468,81 €     
Recàrrec de constrenyiment 61.893,58 €       
Interessos de demora 69.995,07 €       
Costes del procediment 74,24 €                

441.431,70 €      
 
Cinquena.- Inexistència d'una controvèrsia interpretativa del contracte 
 
Al·lega la concessionària que cal invalidar tot el procés endegat de resolució contractual 
per l’existència d’una petició de submissió al tribunal arbitral de Barcelona per a la 
interpretació de tot un reguitzell de clàusules del plec, que segons la concessionària, no 
hi ha acord en la seva interpretació, tot això en virtut del que disposa la clàusula 
disposició final II.2, del plec. 
 
Des d'un aspecte substantiu, no s'ha suscitat cap oposició respecte d'una concreta 
qüestió interpretativa, com demostra el tenor d'ambdues instàncies presentades per la 
concessionària; la primera tan genèrica que ni tan sols no esmenta les clàusules 
controvertides. I la segona, també tan genèrica, que esmenta un reguitzell impressionant 
de clàusules -més d'una dotzena- però no diu en què s'ha produït la controvèrsia. 
 
El fet de participar en una licitació comporta acceptar íntegrament la totalitat de les 
clàusules del plec, sense excepció. Quan es produeix una controvèrsia interpretativa, 
doncs, ha de ser, en primer lloc, singular, ja que si és plural, com en el nostre cas, ja 
queda palesada la mala fe: quan la controvèrsia es produeix en una dotzena de 
clàusules ja no hi ha un problema d'interpretació sinó una manifesta voluntat d'incomplir 
el plec.  
 
I en segon lloc la controvèrsia s'ha de derivar exclusivament del sentit obscur de la 
clàusula, del seu redactat ambigu. És a dir, que s'han de poder inferir, des de la bona fe, 
dues o més interpretacions diferents d'un mateix redactat. Es tracta, doncs, d'una mera 
qüestió d'interpretació literal del text de la clàusula, de les seves paraules que, per causa 
d'una mala fortuna, ha de donar peu a dues interpretacions diametralment diferents, totes 
dues inferibles a priori del seu sentit literal.  
 
Per tant, això no es pot donar, a la vegada, al mateix temps, respecte de més d'una 
dotzena de clàusules. Quan del que es tracta és d'interpretar totes les clàusules del plec, 
o la majoria, d'una manera diferent a com ho fa l'Ajuntament, això ja no és un problema 
d'interpretació ni d'arbitratge. Això equival a no acceptar el plec, tal com el concessionari 
va acceptar explícitament en la seva licitació i, per tant, a un incompliment de les seves 
obligacions contractuals, que la llei sanciona amb la resolució del contracte per 
incompliment culpable del concessionari.  

 
Atès que l’article 275.3.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que és preceptiu 
l’informe de la Comissió Jurídica Assessora en els casos d’interpretació, resolució i 
nul·litat dels contractes. 
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Desestimar la petició d’inici d’un expedient d’interpretació del contracte 
doncs la concessionària no argumenta on es troba la controvèrsia entre la seva 
interpretació i la de l’Ajuntament, en relació a les 16 clàusules del PCAP i 12 del 
contracte.  
 
SEGON.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Invermercury, SL, pel 
que fa a l’import fixat en la venda de places, pel fet que un cop analitzades les 
al·legacions formulades pel concessionari s’ha constatat que l’import de transmissió 
s’ajusta al fixat al PCAP. 
 
TERCER.- Atorgar novament a la concessionària un termini de 15 dies hàbils per tal 
que procedeixi a esmenar totes les deficiències exposades en aquest acord amb 
l’advertiment que en cas contrari s’imposaran les corresponents sancions de 
conformitat allò establert en el PCAP. 
 
QUART.- Aprovar la proposta de resolució del contracte subscrit en data 28 d’abril de 
2005 amb Invermercury, SL, per a la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani a la riera Gavarra, núm. 4-14, de canet de Mar, en els termes següents: 
 

a) Declarar resolt el contracte subscrit en data 28 d’abril de 2005 amb 
Invermercury, SL, per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani 
a la riera Gavarra, núm. 4-14, de Canet de Mar, per incompliment culpable del 
contractista.  
 

b) Incautar la garantia dipositada a la Tresoreria municipal en el ben entès que els 
motius de resolució són imputables al contractista. 
 

c) Aprovar la liquidació provisional del contracte, d’acord amb el que figura en 
l’acord Plenari de data 25 de setembre, actualitzat a data d’avui, per import de 
875.708,23 €. Del citat import s’haurà de descomptar l’import de 263.440,73 €, 
en virtut de l’estimació feta dels costos necessaris per a la reparació de les 
deficiències de l’aparcament subterrani, i 441.431,70 € del deute que 
actualment manté la concessionària amb l’Ajuntament. 

 
CINQUÈ.- Trametre l’expedient de contractació de la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, de Canet 
de Mar, a la Comissió Jurídica Assessora per tal que emeti el preceptiu informe, 
suspenent el termini de resolució del present contracte mentre i tant no recaigui 
informe de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
SISÈ.- Contra la proposta de resolució, continguda en el punt dispositiu quart, com a 
acte de tràmit no qualificat, es podran interposar al·legacions durant el termini 
d’audiència de 10 dies naturals que circumscriu l’article 109.1.a) RGLCAP, a partir del 
següent a aquell en què se’ls notifiqui el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que el Ple en sessió ordinària de data 31 de juliol de 2012 va acordar iniciar 
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l’expedient de resolució del contracte de la concessió del pàrquing de la riera Gavarra 
per incompliment de la concessionària. En aquell Ple va exposar les causes que 
havien dut fins a aquella decisió, en defensa sempre dels interessos i els drets dels 
usuaris i els propietaris de les places en concessió. Una vegada la concessionària va 
ser notificada d’aquest acord, entrà un escrit d’al·legacions en el qual es limitava a 
reiterar el que va manifestar en el recurs i que va comportar l’inici de l’expedient de 
resolució del contracte. En data 17 de setembre de 2014, els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament fan una nova inspecció per tal de fer un seguiment de les deficiències 
detectades i van constatar que aquestes deficiències encara es continuaven produint. 
En el Ple de data 25 de setembre del mateix any, es desestimen les al·legacions i 
s’acorda atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies per poder presentar els documents i 
les al·legacions que la concessionària considerés oportú. En data 27 d’octubre de 
2014, a petició de la comunitat d’usuaris de l’aparcament es va fer una altra inspecció 
de les instal·lacions i l’informe dictaminà que hi continuaven havent deficiències en el 
funcionament i en el manteniment de la instal·lació i es complementava amb un 
informe sobre l’estimació del cost de reparació d’aquestes deficiències. La 
concessionària, en les seves al·legacions, manifesta que els problemes econòmics 
l’impedeixen solucionar aquestes deficiències i que el mateix Ajuntament és el 
responsable dels seus problemes econòmics, ja que addueix que l’explotació no s’ha 
ajustat mai a l’estudi de viabilitat aprovat prèviament a la licitació del contracte. 
Aquestes manifestacions de la concessionària reforcen i donen més arguments a la 
decisió de resoldre el contracte de concessió del pàrquing, per tal que els usuaris 
tinguin unes instal·lacions en les millors condicions possibles, tal com s’estableix en el 
contracte de la concessió. Per això es proposa al Ple la resolució del contracte en els 
termes que s’han mencionat en la part expositiva. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquest punt d’urgència se’ls ha presentat avui, abans de començar el Ple, i considera 
que és un assumpte prou important com per poder haver-lo tractat en la Comissió 
Assessora, ja que són decisions que afectaran el futur de Canet i sobretot en el sentit 
també de veure les conseqüències que es poden derivar d’aquesta resolució de 
contracte. Cal una explicació en el sentit que, un cop resolt el contracte què pot 
passar. Tant el senyor interventor com la senyora secretària els han informat dels 
possibles passos a seguir, dels quals es poden derivar diferents opcions i creu que és 
molt important traslladar a l’oposició aquest assumpte amb prou antelació per poder-lo 
analitzar i donar el seu vistiplau. 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que el seu 
grup hi votarà a favor, perquè amb tot el que han observat i el que s’ha dit en aquesta 
sala, la situació encara està molt pitjor del que es pensaven. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que ja fa 
molt de temps que estan treballant aquest assumpte. Aquest aparcament ha estat molt 
mal gestionat i s’han donat moltes oportunitats a la concessionària perquè esmenessin 
les deficiències i no ho ha fet. A això s’ha d’afegir que les deficiències van augmentant 
i els usuaris cada cop ho tenen més malament per poder fer-ne ús. Ara ja ha arribat el 
moment de canviar la situació i de tenir un pàrquing en condicions. Demana, però, que 
el senyor Gregori els aclareixi quines són les al·legacions que s’estimen a la 
concessionària, ja que en el segon punt només hi consta que s’estimen, però no hi 
consta quines són. Demana que hi constin. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que l’enunciat 
d’aquest punt segon és poc clar. Demana que hi constin perquè així queda reflectit 
quines són aquestes al·legacions que s’aproven i quines no s’aproven. 
 
El senyor alcalde explica que no hi haurà cap problema a afegir aquesta petició a la 
proposta. 
 
El senyor Gregori explica que aquestes al·legacions a què fa referència el punt segon 
de la proposta queden reflectides a la part expositiva del text. 
 
El senyor alcalde cedeix la paraula a la senyor secretària, la qual explica, com el 
senyor Gregori, que en la part expositiva queden reflectides aquestes al·legacions que 
s’estimen, però que no hi ha cap problema a afegir-ho a la part dispositiva, al punt 
segon. Aclareix que aquesta al·legació fa referència a l’import fixat per a la venda de 
places. 
 
El senyor alcalde demana que aquesta al·legació quedi reflectida en l’acord del Ple. 
 
9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER RECLAMAR LA 
RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DE LES 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
 
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel 
Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida 
destinada al finançament de les escoles bressol municipals. 
  
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya 
el desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/2004 de llars d’infants de 
qualitat i la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, en els quals es regula la plena 
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol 
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la 
gestió d’aquest servei públic.  
  
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va 
ser aprovada a través de la Llei 5/2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia 
l’objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que 
reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental 
per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places.  
  
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la 
Generalitat, són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic 
oferint a les famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa 
educativa tan cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu 
posterior ensenyament obligatori, així com el suport a les famílies i l’acompanyament 
educatiu a les famílies. 
  
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i 
la coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa 
educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa 
solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat. 
L’administració educativa del nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot 
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restar al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les 
seves competències directes. 
  
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de 
les escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords 
parlamentaris. Així, l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600 € i, 
posteriorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per 
formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció 
d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400 
€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800 
€/plaça/funcionament/any i 5.000 €/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 
2010 (1.800 €/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011. 
  
Ha estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament 
d’Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800 € a 875 €) i quan 
va decidir diferir el pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a partir del 
curs 2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaça s’ha 
finançat de diferent manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat exclusiu del 
finançament al món local. 
  
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris, ja que els Pressupostos 
aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, 
una partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el 
pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va 
prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014 el 
Parlament va destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels 
ajuntaments. 

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar acorda, per nou vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, 
Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira, Víctor Cerveto 
Hernández, Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa, quatre vots en contra 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà i Àngel López Solà i quatre abstencions dels regidors Cati Forcano 
Isern, Albert Lamana Grau, Josep M. Masvidal Serra i Pere Xirau i Espàrrech:  

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb 
competència plena en matèria d’educació, la coresponsabilitat en el manteniment de 
l’actual xarxa pública de llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat 
institucional. 
  
SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya que acordi amb els representants dels ens 
locals i dugui a terme una nova estratègia d’impuls i sosteniment de les llars d’infants 
per als pròxims anys que impliqui sufragar almenys un terç del cost de la 
plaça/funcionament/any (per tal de tornar al model de terços en el finançament; 
Generalitat, Ens Local, Família). 
 
TERCER.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents 
convenis, segons el que estipula la Llei d’educació de Catalunya, incorporant una 
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels 
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compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de 
titularitat municipal.    
 
QUART.- Sol·licitar a la Conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria 
de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al 
servei. 
 
CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents 
derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa 
que correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum 
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.  
 
SISÈ.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros 
dels exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en què la conselleria d’Ensenyament tenia 
assignada una partida finalista per aquests centres sense que s’executés cap via de 
finançament.                   
 
SETÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del 
Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes 
del país, les associacions educatives i AMPA del municipi. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix la moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
cost d’una plaça d’escola bressol està al voltant d’uns 4.175 euros, les famílies aporten 
1.815 euros, la Generalitat, a través de la Diputació, perquè es va transferir, aporta uns 
875 euros i els ajuntaments estan aportant 1.485 euros. És un cost important que 
significa que els pressupostos del poble han d’anar solucionant la manca de 
pressupost de la Generalitat. El seu grup municipal pensa que els ciutadans de Canet 
no haurien d’assumir tot el cost d’unes competències que té la Generalitat. Tot i que 
vol recordar que l’ensenyament de l’escola bressol no és obligatòria, també saben que 
els que treballen en el món privat, els horaris fan necessari la utilització d’aquest 
recurs. Una altra discussió seria què és més rendible per al sector públic, la 
construcció d’escoles bressol públiques o la subvenció directa de les famílies que 
realment ho necessiten. S’ha de tenir en compte que les quotes de les escoles bressol 
privades no estan massa lluny del que es paga en una escola bressol pública, per tant, 
percentualment no hi ha tanta diferència com la que assumeix el sistema públic amb 
aquest finançament. Tot i això, el que pensen és que una vegada decidida la 
construcció d’escoles bressol públiques municipals, amb el vistiplau de la Generalitat, 
els municipis es troben amb una elevada despesa de pressupost dedicat a aquest 
servei, per altra banda molt necessari. Per tant, tot i que pensen que el sistema creat 
no és el més adient en termes de viabilitat econòmica, també pensen que la 
Generalitat ha de ser conseqüent i continuar donant suport als ajuntaments en el 
finançament de les escoles bressol. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
moltes vegades quan es presenten mocions al Ple, i tots els grups n’han presentat, n’hi 
ha algunes, moltes, que s’escapen de l’àmbit municipal. Aquest cas és una moció que 
traspassa l’àmbit municipal però que afecta directament el poble. I com ha fet el senyor 
Romero, ella també farà quatre números per mostrar com afecta a les famílies del 
poble que la Generalitat no estigui complint part de la seva responsabilitat en matèria 
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educativa i com afecta directament a aquest Ajuntament. El cost anual actual de 
l’escola bressol municipal és de 543.000 euros. Actualment, hi ha unes 128-130 
places. Les famílies estan pagant una mensualitat de 165 euros. Si es fan els càlculs 
adients, es pot comprovar que les famílies estan pagant un 43% del cost de l’escola 
bressol. És a dir, les famílies estan assumint 232.000 euros. L’aportació de la 
Diputació, i gràcies a aquesta aportació, és d’uns 108.800 euros, que representa un 
20% del cost total. Per últim, l’Ajuntament està aportant uns 200.000 euros, que 
representa un 37% del cost. Concretament, en el pressupost d’aquest any hi ha a la 
partida 197.450 euros. Si es torna als orígens d’aquest model, que es podria discutir si 
és el correcte o no en la situació econòmica actual, es veurà que el cost d’aquest 
servei es dividia per terços. Això voldria dir que actualment les famílies pagarien 127 
euros, la Generalitat hauria d’aportar 180.000 euros i l’Ajuntament hauria d’aportar 
180.000 euros més. Això vol dir que les famílies haurien d’assumir menys cost 
d’aquest servei i la diferència entre les escoles públiques i les privades seria gran, i 
l’Ajuntament també estaria dedicant menys partida pressupostària. Per això, 
consideren que alguna cosa s’hi ha de fer. L’acord amb la Diputació arriba fins aquest 
any 2015 i, per tant, hi ha una incertesa de què passarà a partir de l’any que ve. Per 
tant, si la viabilitat de les llars d’infants ha de recaure en el món local serà inassumible. 
És a dir, s’ha de repensar el model de llar d’infant municipal. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que tot l’esforç 
que durant els darrers quinze anys s’ha fet de cara al món local i de cara a la 
Generalitat per a les escoles bressol, va quedar plasmat en una Llei del Parlament de 
l’any 2004, de llars d’infants. És una Llei que, amb la Marta Cid, es va portar al 
Parlament i que donava peu a crear un mapa a nivell de Catalunya per saber les 
necessitats de llars d’infants al país. Després, aquest procés va continuar endavant i 
es va aprovar una LEC per part de tres partits en la seva totalitat, CiU, ERC i PSC, i 
parcialment també per Iniciativa, que donava suport i plena responsabilitat a la 
Generalitat amb e l’assumpte de les escoles bressol. El seu grup creu que els anys 
d’austeritat ja han passat i que s’ha de tornar als orígens. No parlaran de viabilitat 
econòmica, parlaran de benefici social o viabilitat social d’una escola bressol com un 
servei públic que ajuda l’educació d’un país i que fa que els alumnes puguin estar 
educats i puguin tirar endavant el país. Per tant, a nivell econòmic hi ha d’haver un 
canvi de plantejament, la Generalitat no pot derivar cap a Diputació i cap als 
ajuntaments la responsabilitat que li toca, com marca la LEC. Entenen que durant un 
període això no ha pogut ser així, però consideren que ara és el moment de tornar a la 
Generalitat la responsabilitat que li pertoca. No pot ser que els ajuntaments i els 
ciutadans que utilitzen aquest servei siguin els que acabin assumint part de la 
responsabilitat que li tocava a la Generalitat. En el cas de Canet, entenen 
perfectament que si es vol un servei de qualitat s’ha de pagar per aquest servei, però 
un servei públic necessita el compromís de la Generalitat en aquests pressupostos. És 
una moció que va lligada amb un tema econòmic repartit en terços entre la Generalitat, 
l’Ajuntament i les famílies, però també és una moció ideològica en el sentit que la 
Generalitat, que és la màxima institució del país, ha de ser responsable, tal com marca 
la LEC, d’aconseguir el sosteniment de les escoles bressol municipals, perquè és part 
de la responsabilitat que hi ha al país. Explica que no només és ensenyament no 
obligatori el que es fa a les escoles bressol, ja que l’ensenyament que es fa als nens i 
les nenes de tres a sis anys tampoc ho és i la Generalitat en paga el 100%. Creuen 
que no ser obligatori no és una excusa i més quan molts estudis internacionals 
manifesten que l’edat de zero a tres anys és una edat primordial per decidir el futur 
educatiu dels alumnes. 
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El senyor alcalde explica que a parer del seu grup municipal, aquesta és una moció 
absolutament justificada, sobretot pel que ha dit el senyor Llovet en referència a 
l’assumpte econòmic. És evident que el que estan assumint els ajuntaments no és 
viable. Però per altra banda, i això farà que el sentit del vot del grup municipal de CiU 
sigui contrari, creuen que és una moció clarament partidista o ideològica. Creuen que 
és partidista perquè no és cert que s’hagi deixat en mans del món local el 
funcionament i la viabilitat de les escoles bressol. És cert que la Diputació de 
Barcelona no hauria de ser l’organisme encarregat d’aquesta despesa, però, tot i així, 
encara bo que les diputacions del territori s’han fet càrrec d’allò que la Generalitat no 
pot pagar. Més enllà de trobar una justificació a aquesta moció, que és prou justa pel 
que fa al nivell de finançament local, cal situar-se una mica i veure per què s’ha arribat 
a aquesta situació. Diu això, perquè la senyora Tamayo durant la seva exposició, i el 
senyor Llovet també, proposaven un model d’escola bressol basat en els terços, tal i 
com era en un principi. Explica que discrepa amb allò que el PP i ERC diuen que ja 
s’ha sortit de la crisi i que els anys d’austeritat ja han passat, i ho comenta perquè la 
moció també parla dels anys 2012, 2013 i 2014 i l’impagament per part de la 
Generalitat de les escoles bressol no ve del 2012, ve d’abans. Quan el govern actual 
de l’Ajuntament de Canet de Mar es posa a treballar l’any 2011, es troba amb un deute 
a l’escola bressol molt gran i va ser aquest govern qui el va assumir. Vol deixar-ho clar 
perquè està molt bé plantejar aquesta moció, perquè ell personalment també ho 
comparteix, ja que pensa que l’educació dels zero als tres anys és importantíssima, 
però cal situar la gent, ja que considera que és just fer-ho. Explica que es troben en 
aquesta situació per dos motius, per l’impagament de l’Ajuntament a l’empresa, i per 
un finançament insuficient de la Generalitat de Catalunya provocat per incompliments 
de l’Estat espanyol, és a dir, que cal un nou finançament, com diu el senyor Llovet, per 
poder tirar endavant un nou model d’escola bressol, i sense aquest finançament això 
no podrà ser possible. Per tant, des del món municipal, i des del grup municipal de 
CiU, ple suport a les escoles bressol municipals, ja que aquí a Canet el que han 
aconseguit és que no es tanqui. Ara bé, en els termes en què es planteja la moció, 
torna a insistir que hi estan d’acord, però que no estan d’acord a com es planteja i amb 
els arguments que es planteja perquè consideren que no s’ajusta a la realitat. Per tant, 
el seu grup hi votarà en contra. 
 
El senyor Romero comenta que el senyor alcalde ha definit exactament la situació en 
què es van trobar quan van assumir el govern de l’Ajuntament de Canet de Mar. Tot i 
així, explica que considera que són aquí per defensar els interessos de Canet i és el 
que estan fent ara, estan defensant uns interessos municipals per aconseguir que es 
pagui el que es deu i que aquest servei sigui un servei pagat per diferents ens. Això és 
el més important. Després es pot valorar la viabilitat econòmica de l’escola bressol. Si 
s’agafa la diferència entre l’escola privada i la pública i què estan aportant els ens 
públics, segurament no hi hauria forma de fer-ho viable i ja han comprovat que durant 
molts anys aquest finançament no s’ha respectat. De tota manera, el seu grup prioritza 
que aquests diners siguin retornats a Canet i que es puguin invertir en el que realment 
sigui necessari. Aquest és el sentit de la seva intervenció. 
 
La senyora Tamayo vol fer un petit aclariment, tot i que el senyor alcalde segurament 
té més informació que no pas ella. Pregunta si no és cert que l’últim conveni que es va 
signar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat va ser el del curs 2011-
2012 i que es va pagar. Per això no entén el que el senyor alcalde ha comentat dels 
incompliments. L'últim conveni va ser el curs 2011-2012 i aquest any l’Ajuntament ha 



 
 

52 
 

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 

rebut un subvenció de 213.200 euros que corresponen a les 164 places autoritzades 
en aquell moment. Per al curs 2012-2013, en els pressupostos de la Generalitat sí que 
hi ha una partida per a les escoles bressol, però els diners no han arribat mai. 
Anteriorment, la partida es reconeixia i el pagament arribava, tard, però almenys 
arribava. A partir d’ara, però, no hi ha ni conveni ni reconeixement de la partida i això 
vol dir que no es pagarà mai. És veritat que ara paguen les diputacions, però dir que 
abans no es pagava tampoc no és cert. Ara mateix, la Generalitat ni tan sols no està 
reconeixent aquesta responsabilitat. 
 
El senyor Llovet explica que quan parlen que és una moció ideològica és perquè es 
refereix al fet que defensa una part de la LEC. Creu que en el Ple hi ha molts grups 
que la van votar i aquesta Llei defensa que sigui la Generalitat com a institució la que 
tiri endavant les escoles bressol municipals, i així es va aprovar. Per això, la 
Generalitat té una responsabilitat directa amb ajudar econòmicament amb aquest terç. 
Pel que fa al comentari del senyor alcalde sobre l’acord amb el PP, el senyor Llovet 
coment que amb el PP no tenen gaires acords, aquest grup sempre parla de viabilitat 
econòmica i el seu grup parla de beneficis socials de l’educació. Ja entenen que 
l’educació no pot aportar beneficis econòmics a curt termini, però sí que en portarà a 
llarg termini. Confondre sortir de la crisi amb l’austeritat, li sembla que no és correcte. 
Són dues coses diferents. Hi ha qui parla que s’ha sortit de la crisi i hi ha qui parla que 
no es pot viure constantment en l’austeritat. A més a més, hi ha qui amb l’excusa de 
l’austeritat pretén perdre part de les seves responsabilitats a repartir els diners. Malgrat 
això, estan completament d’acord amb CiU en el fet que si el finançament de 
Catalunya fos el que hauria de ser, possiblement la Generalitat es podria restablir i 
podria pagar la part que s’havia compromès a pagar fins a l’any 2011. 
 
El senyor alcalde, per al·lusions, es dirigeix al senyor Romero i li comenta que el seu 
grup també defensa els interessos de Canet i una bona forma de defensar els 
interessos de Canet és que com a membres del partit que té majoria absoluta a Madrid 
reclamin els diners que es deuen a les comunitats autònomes, perquè puguin pagar 
aquells serveis que no han pogut pagar. Aquí tothom defensa els interessos de Canet. 
Hi ha formes diferents de fer-ho i el grup del PP podria fer-ho reclamant aquests diners 
al govern de Madrid. Es dirigeix a la senyora Tamayo i li comenta que és cert el que ha 
dit la senyora Tamayo i això li ha donat més arguments al seu favor, perquè li sembla 
correcte que la Generalitat tingui reconegut un deute, però quan es té reconegut s’ha 
de pagar quan toca. Els serveis públics s’han de pagar i tornaran a reiterar el mateix, 
ja que quan van entrar al govern hi havia un deute de gairebé dos anys d’escola 
bressol amb la concessionària. Una cosa és reconèixer un deute i no pagar-lo i una 
altra cosa és no reconèixer-lo i que el pagui la Diputació, que és un organisme 
supramunicipal al servei dels municipis. Repeteix que estan absolutament d’acord amb 
aquesta moció, l’Administració de la Generalitat hauria de fer front a aquest pagament, 
to i que discrepen en el model dels terços. Ara bé, estan parlant d’una Generalitat de 
Catalunya ofegada financerament que no pot pagar, no només un servei educatiu que 
no és obligatori, sinó que no pot fer front a serveis com benestar social. Per tant, entén 
que la Generalitat de Catalunya prioritzi els problemes que té el territori. 
 
La senyora Tamayo explica que és cert que la Generalitat està ofegada financerament 
i que ha de prioritzar en allò que inverteix, però aquestes prioritats es poden discutir, ja 
que no pot fer front a despeses d’educació o sanitat, però sí que prioritza l’establiment 
de noves representacions de Catalunya a l’estranger. Per tant, ara podrien entrar en 
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un debat de prioritats i en aquest cas, aquesta Generalitat no ha prioritzat, al seu 
entendre, els assumptes educatius. 
 
El senyor alcalde comenta que tampoc vol entrar en aquest debat que ara mateix no 
toca. De tota manera, els problemes tenen un origen, no es produeixen per generació 
espontània. El deute que va produir aquest Ajuntament amb l’escola bressol no es va 
produir perquè la Generalitat obria delegacions noves a l’estranger. Es va provocar 
perquè hi havia un govern que, pel que fos, no va fer front a uns pagaments amb 
l’escola bressol. Sí que és important saber l’origen dels problemes, primer per 
detectar-los i després per solucionar-los. 
 
10.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIALS QUE INTEGREN EL PLE 
MUNICIPAL DE CANET DE MAR AMB RELACIÓ A LA DEFENSA DE LES 
POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES 
 
El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència de gènere. A quest 
any commemorem aquest dia amb la convicció de treballar per a la seva eradicació. 
 
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 
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. 
 
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 
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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, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple Municipal: 
 
PRIMER.- 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. 
 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- Aquest Ajuntament es compromet a: 
 

1. Mantenir els recursos, els  serveis i e l s  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. 

 
2. Reforçar  les  campanyes  públiques  de  sensibilització contra  la  violència  

sexista,  i enfortir la detecció i el suport 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 mitjans 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. 
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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, llegeix la moció. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 

1. Valoració de les àrees d’emergència 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana a la 
senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, com a tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
que faci una valoració de les àrees d’emergència. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
explica que, d’entrada, està molt satisfeta d’haver tret les àrees d’emergència. Els 
números són molt favorables. Explica que, aproximadament, es recollien cada dia 
entre les dues àrees d’emergència, de dos a tres mil quilos d’escombraries i els caps 
de setmana, sobretot dilluns, es recollien de cinc a sis mil quilos. D’ençà que es van 
retirar les àrees, a la zona de l’avinguda Maresme i la residència, s’estan recollint de 
vuit-cents a mil quilos i qui hagi pogut passar per aquestes zones haurà pogut 
comprovar que no s’hi ha trobat ni una bossa abandonada. És a dir, hi ha una 
diferència de dos mil quilos diaris que es recullen, cada dia, de rebuig. Es feia un 
viatge diari de camió a la incineradora i ara se n’està fent un a la setmana. De vegades 
queda una mica de romanent que, com a molt, representaria cinc viatges al mes. Si es 
té en compte el cost del viatge més els quilos de rebuig, el qual cada vegada és més 
car, l’estalvi que es produeix és cada vegada més gran. Quan ha parlat de l’estalvi de 
quilos de rebuig, vol que quedi ben clar que també ha fet referència a les residències i 
l’avinguda Maresme, més la part de la neteja viària que es recull amb el rebuig, és a 
dir, les bosses que es recullen que han estat mal deixades o abandonades. Per tant, 
demana a tots aquells que criticaven aquesta mesura, que visualitzin dos mil quilos en 
bosses d’escombraries pel carrer. La mitjana de bosses abandonades, sempre ha 
explicat que eren de cinquanta a seixanta diàries als punts negres de sempre. Han 
comprovat l’increment d’unes vint bosses diàries, és a dir, entre seixanta i setanta 
bosses diàries. Des del 15 de desembre fins al 15 de gener, per una norma no escrita, 
es feia una mica la vista grossa i les bosses mal col·locades o seleccionades es treien 
diàriament. Passat aquest període, aquestes bosses es queden al carrer vint-i-quatre 
hores amb l’etiqueta de mal seleccionada o mal col·locada. El poble està dividit en dos 
i un dia es recullen les d’un costat i el dia següent les de l’altre. I això es fa perquè 
aquestes bosses no es vegin com unes bosses que no s’han recollit, sinó que són allà 
perquè han estat mal seleccionades. Si aquestes bosses es recollissin sense 
conseqüències, les persones no s’adonarien que no ho fan bé i tant se valdria que es 
fes recollida porta a porta. Aquestes bosses són les que s’obren i s’inspeccionen i, si 
cal, s’inicien processos sancionadors. 
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2. Contenidors de l’avinguda Maresme 
 
El senyor Romero es torna a dirigir a la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
tinenta d’alcalde de Medi Ambient per preguntar-li quin és el pensament del govern 
referent als contenidors ubicats a l’avinguda Maresme, si han pensat a posar-ne a 
d’altres zones del poble que també tinguin aquesta problemàtica o treure els que hi ha. 
 
La senyora Sánchez explica que per la idiosincràsia de la zona es va decidir instal·lar 
uns contenidors a l’avinguda Maresme. Aquest sistema està funcionant bé i d’ençà que 
no hi ha les àrees d’emergència, algun dia sí que han trobat que potser hi havia més 
bosses del compte, però en cap moment s’ha desbordat la feina, la qual cosa és 
significativa. Pel que fa a posar contenidors a altres zones del poble, en aquesta 
legislatura, mentre ella sigui regidora, no està previst. També comenta que no s’ha 
tancat mai la possibilitat de fins i tot treure els contenidors de l’avinguda Maresme, de 
la mateixa manera que han tret les àrees d’emergència que pensaven que era el més 
urgent a fer, potser en un futur es troba una altra solució per aquesta zona. En aquests 
moment, però, no es trauran. 
 

3. Nou parquet del pavelló municipal 
 
El senyor Romero es dirigeix al senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde 
d’Hisenda, Règim Intern i Esports, i li comenta que s’havia previst que pels volts de 
Nadal s’instal·lés un nou parquet al pavelló municipal i li pregunta per què no s’ha fet. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que el canvi del parquet del pavelló està pressupostat per aquest exercici 
2015. Es va intentar dur a terme aquestes obres durant el període de Nadal perquè és 
un període d’inactivitat d’aquesta instal·lació, però l’empresa va dir que no era possible 
per motius de subministrament. De tota manera, ja s’ha començat la licitació per fer-ho 
durant el període estival d’aquest any. 
 

4. Coberta del pavelló municipal 
 
El senyor Romero també es dirigeix al senyor Gregori, perquè hi ha un problema amb 
la coberta del pavelló i li pregunta quin problema de seguretat hi ha i si s’hi ha fet 
alguna actuació. 
 
El senyor Gregori pregunta al senyor Romero si es refereix a les goteres que hi havia 
al sostre d’aquesta instal·lació. 
 
El senyor Romero explica que no es refereix a això. Explica que li ha arribat una 
informació sobre el fet que el sostre del pavelló només s’aguanta pels laterals i li 
consta que algun tècnic ha fet un informe dient que també s’hauria d’aguantar per la 
part central. 
 
El senyor Gregori explica que arran d’aquestes goteres que ja feia temps que hi havia, 
es va demanar a una empresa que fes un estudi de com es podia arreglar i va ser 
aleshores que aquesta empresa es va adonar d’aquestes deficiències que comenta el 
senyor Romero. Una vegada feta la diagnosi i trobada la solució, ja s’està fent la 
contractació per dur a terme aquestes obres. El senyor Gregori explica que per evitar 
aquestes actuacions imprevistes, amb el tècnic d’Esports volen dur a terme un 
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manteniment preventiu, és a dir, es vol revisar l’estat de totes les instal·lacions 
esportives per tal de detectar totes les deficiències d’aquestes instal·lacions i, per tant, 
elaborar un pla d’actuació tenint en compte la gravetat de les deficiències i les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
El senyor Romero explica que aquest pla de manteniment de les instal·lacions es fa 
habitualment cada any i es diferencien les actuacions segons la urgència i la 
disponibilitat de la instal·lació. Considera que en propers pressupostos s’hauria de 
veure aquesta inversió per al manteniment d’aquestes instal·lacions. 
 

5. Actuacions previstes per a la pavimentació de diferents zones del poble 
 
El senyor Romero explica que hi ha tot tipus de problemes a diferents zones del poble 
en els paviments, com per exemple a la riera Gavarra, o hi ha uns forats importants 
que poden produir problemes a la gent gran, sobretot, pel perill de caure. Demana al 
senyor Àngel López Solà que expliqui quines actuacions hi ha previstes per totes 
aquestes incidències. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres, Serveis i Via Pública, explica que 
és cert que a la riera Gavarra hi ha diferents punts on la pedra de Sant Vicenç 
s’esquerda perquè els cotxes s’enfilen a la vorera. Aquestes esquerdes, però, no són 
voluminoses i no perjudiquen la gent que camina, excepte en alguns llocs, com ha dit 
el senyor Romero, que potser pel fred s’han desfet com si fossin mantega. Està previst 
arranjar-los i es farà en breu. També s’aniran observant la resta d’esquerdes que 
produeixen els cotxes. S’ha de tenir en compte que aquesta pedra és molt cara i 
s’anirà arreglant mica en mica. 
 
El senyor Romero comenta que aquesta pedra no està pensada per al trànsit rodat i 
quan es va dissenyar s’hauria hagut de pensar en això. Potser caldria substituir-la. 
 
El senyor López explica que hi ha dues coses a tenir en compte. Una és la vorera, la 
qual està pensada perquè hi passin les persones i el problema es produeix perquè els 
cotxes s’hi enfilen. Un altre problema és el que hi ha a la plaça de la llenya, ja que les 
pedres que hi ha en aquesta zona són molt petites, pensades per als vianants, i per 
aquesta zona hi passen molts camions, la qual cosa fa que molt sovint es trenquin. 
Està d’acord amb el senyor Romero que és un problema de mal disseny, ja que en un 
principi havia de ser una zona estrictament de vianants. El que cal fer és, entre tots, 
decidir si aquesta zona es fa de vianants o no, i si no es fa de vianants, canviar 
aquesta pedra de Sant Vicenç per alguna altra cosa més adequada al trànsit rodat. 
També vol deixar clar que s’està parlant de quatre o cinc punts problemàtics que s’han 
d’arreglar cada quatre anys. Per acabar, repeteix que s’ha de fer un estudi per si 
aquestes zones es fan estrictament de vianants o de trànsit rodat i si es fa de trànsit 
rodat, posar-hi un paviment adequat. 
 

6. Valoració de les festes de Nadal 
 
El senyor Romero demana al senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat 
d’Urbanisme, que faci una valoració de les festes de Nadal. 
 
La senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família, Sanitat i 
Festes Populars, recorda al senyor Romero que el senyor Masvidal ja no és el regidor 
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de Festes Populars, sinó que és ella. Explica que considera que les festes de Nadal 
van anar molt bé, no han tingut cap queixa ni cap incidència i, per tant, en poden estar 
satisfets, ja que no hi ha hagut cap fet que els pugui preocupar. Sí, però, que han rebut 
dos comentaris al respecte d’aquestes festes. Un és que la mitja part del ball va ser 
extremadament llarga i que les dotze campanades no es van tocar, la qual cosa els va 
estranyar molt perquè abans de Nadal el rellotge del campanar s’havia espatllat i 
l’Ajuntament va tenir molt d’interès a arreglar-lo perquè la nit de Cap d’Any pogués 
tocar les dotze campanades. Van preguntar al responsable que el campanar soni, el 
senyor rector, i li va explicar que el rellotge no estava espatllat perquè van sonar totes 
les hores. 
 

7. Problemes amb ADIF i Costes respecte al passeig Marítim 
 
El senyor Romero es dirigeix al senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat 
d’Urbanisme, i li pregunta en quin punt es troben els contenciosos oberts amb ADIF i 
Costes, pel que fa al Passeig Marítim. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, explica que 
l’allargament del Passeig Marítim des de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil fins al 
Club Vela ve subvencionada íntegrament per Costes de l’Estat. Aquesta obra es va 
aturar per un problema de competències entre ADIF i Costes. Costes no va demanar 
permís a ADIF per fer aquestes obres i ADIF li va parar les obres, ja que s’havia de 
posar una tanca de seguretat entre aquest camí i la via. L’Ajuntament es va posar en 
contacte amb Costes per aquesta situació i Costes va informar que en un principi 
l’Ajuntament no tindria cap cost, l’únic que hauria de fer és el manteniment d’aquesta 
tanca igual que del camí, cosa que ja es va pactar en el seu moment. Un cop feta la 
tanca, les obres no avançaven, van intentar posar-se en contacte amb el responsable 
de les obres, i fins al dia 19 de gener no els va contestar, ja que estava de vacances. 
Un cop van poder parlar amb ell, els va dir que tot ja estava en marxa i que en breu 
començarien les obres. Si no ho han fet, estan a punt de fer-ho. 
 

8. Nova incorporació a la Policia Local  
 
El senyor Romero comenta que s’ha incorporat un nou agent a la Policia Local i li 
pregunta al senyor alcalde que expliqui amb quin pressupost s’ha pogut pagar aquesta 
nova plaça a la Policia Local. També han comprovat que s’ha incorporat un altre gos a 
la unitat canina i demana quin cost té aquesta nova incorporació i la necessitat per la 
qual s’ha pres aquesta decisió. 
 
El senyor alcalde explica que el senyor inspector va fer aquesta demanda d’incorporar 
un nou gos a la unitat canina per millorar el servei. Pel que fa al nou agent de la 
Policia, explica que s’ha incorporat, en comissió de serveis, un agent que prové de 
Malgrat. És una plaça que estava pressupostada, i el senyor Romero sap que amb 
aquests diners es pagaven unes hores extres. Ara bé, a finals de l’any passat, hi va 
haver una onada de robatoris a la població que va crear alarma social al municipi i cap 
a finals de desembre el comandament policial va demanar la possibilitat d’incrementar 
en alguna persona més la plantilla, per poder tenir dues patrulles a la nit, la qual cosa 
dóna més sensació de seguretat al ciutadà. Es va acceptar aquesta proposta i ara hi 
ha quatre policies patrullant de nit per la població 
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9. Pancartes i murals a la plaça de la Papallona 
 
El senyor Romero explica que hi ha una sèrie de pancartes i murals, com el de la plaça 
de la Papallona, que van fer que el senyor alcalde fes unes declaracions en les quals 
manifestava que aquestes pintures eren momentànies i que més endavant es tornaria 
la paret al color original, per mantenir una uniformitat a la riera Buscarons. Li pregunta 
com està aquesta situació. 
 
El senyor alcalde explica que aquesta pintura va ser una proposta de l’Assembla 
Nacional Catalana i com que l’Estat espanyol encara no ha donat permís per fer res i 
ho prohibeix tot sistemàticament, aquest mural continuarà on és, almenys fins al 27 de 
setembre, com a mostra de suport a l’Assemblea i a aquells partits que estan a favor 
d’aquest procés. 
 

10. Valoració de la gossera municipal 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i Sanitat, i li 
pregunta sobre la gossera municipal. Li demana que expliqui quants animals es van 
agafar durant el 2014 i quants se n’estan cuidant. 
 
La senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i Sanitat, 
explica que en aquest moment no sap aquestes dades i que ja li contestarà. 
 

11. Subvenció de 39.000 euros per a Benestar Social 
 
El senyor Planet es torna a dirigir a la senyora Forcano perquè expliqui a què es 
destinaran els 39.000 euros que la Diputació ha donat a Benestar Social. 
 
La senyora Forcano explica que si aquests diners no vénen ja determinats per 
mesures de crisi, l’àrea els utilitzarà per al que creguin convenient, que són els ajuts 
puntuals, del que faci falta, llum, aigua, etc. 
 

12. Subvenció de 17.000 euros per a una actuació: Full de Ruta de 
l’Associació Fem Pedagogia per la Vida Digna 

 
El senyor Planet explica que la Diputació ha donat una subvenció per a l’actuació Full 
de Ruta de l’Associació Fem Pedagogia per la Vida Digna i demana que expliquin a 
què es refereix aquesta actuació. 
 
El senyor alcalde explica que encara que ja no sigui la seva àrea, perquè es tracta 
d’una subvenció d’Educació, explica que es va demanar aquesta subvenció, juntament 
amb altres municipis de la comarca per dur a terme aquesta actuació. 
  

13. Valoració de les festes de Nadal 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que la 
seva pregunta creu que ja s’ha fet anteriorment, però no està de més repetir-la. 
Demana al senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme i Festes 
Populars, que faci una valoració de les festes, sobretot de la de Cap d’Any, ja que 
aquest cop s’ha gestionat una mica diferent. 
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El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, ja ha fet aquesta 
valoració a la pregunta número sis, feta pel senyor Romero. 
 

14. Cost de l’exposició d’Eugeni Forcano a París 
 
La senyora Tamayo demana al senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de 
Cultura i Ensenyament, que faci una valoració de l’exposició d’Eugeni Forcano a París 
i que expliqui quin cost ha tingut. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura i Ensenyament, explica 
que agraeix l’interès per aquesta exposició que demà farà vuit dies que es va 
inaugurar a París. Modestament, considera que la inauguració va ser un èxit. Malgrat 
que l’espai de què disposa el Centre d’Estudis Catalans és molt petit, malgrat que la 
inauguració era un divendres a la tarda i tothom fuig de París aquest dia, i malgrat que 
tot i ser una ciutat de deu milions d’habitants i l’àmbit del Centre d’Estudis Catalans és 
el que és, la sala, que és més o menys com la de Canet, estava a petar. Ho esmenta 
perquè la persona encarregada de la sala els va explicar que els actes que s’hi fan són 
de poca afluència, de cinc, deu o quinze persones, i aquest dia la sala era plena de 
gom a gom. Pel que fa a l’exposició pròpiament dita, espera que sigui un èxit de 
crítica. Aquesta exposició dura fins al dia 19 de febrer. Abans de la inauguració hi va 
haver una conferència d’un professor de la Sorbonne, el senyor Jacques Terrasa, fill 
de catalans, com a preludi de l’exposició, sobre diferents fotògrafs de l’època dels anys 
60. En aquesta exposició es va parlar sobre el moviment del fotoperiodisme dels anys 
60. Pel que fa al cost de l’exposició, com que no s’acaba fins al 19 de febrer, i això vol 
dir que encara falta un desplaçament, un transport, unes dietes i unes pernoctacions, 
encara no li pot donar un cost aproximat d’aquesta exposició. El que sí que li pot dir és 
que el retorn serà força positiu, perquè un dels assistents a la inauguració era un dels 
membres de l’Institut Cervantes, l’organisme encarregat de fer promoció cultural a 
l’exterior de l’Estat espanyol, igual que l’Institut Ramon Llull ho fa amb Catalunya. 
Aquesta persona es va interessar molt per poder fer aquesta exposició a Toulouse. 
Per tant, es pot considerar que aquesta exposició està sortint molt bé. Tenien dues 
opcions, presentar aquesta exposició al cap i casal de la cultura europea com és París 
i anar baixant, o fer-ho a l’inrevés. Van prendre la decisió de començar per París, 
perquè consideraven que era la tàctica bona i han comprovat que ha funcionat, perquè 
ja han demanat, de paraula de moment, de fer aquesta exposició a Toulouse, la qual 
cosa vol dir que s’estaria a prop d’Arlés, de Perpignan, a prop del públic francès que 
és molt entès en fotografia, i a prop de Canet. A més a més, s’ha obert una porta a les 
relacions amb el Centre d’Estudis Catalans, que està interessat que es faci una altra 
exposició a l’entorn de la fotografia, com són les plaques de vidre de Domènech i 
Montaner, la qual cosa es pot convertir en una altra exposició a l’entorn del 
Modernisme. A més a més, la presidenta del Centre d’Estudis Catalans coneix una 
professora de la Universitat de la Sorbonne, que sap de l’existència de l’arxiu musical 
de la parròquia de Canet de Mar. Per tant, aquesta seria una segona opció per fer una 
altra exposició en aquest espai de París. Repeteix que, pel que fa al cost de 
l’exposició, poc després del dia 19 de febrer li podrà fer arribar els números. Comenta 
que, fins i tot, poden quedar un dia, on també s’hi pot afegir el senyor Romero, perquè 
també s’hi ha interessat, per comentar-los. Al grup municipal d’ERC els ho dirà per 
escrit, perquè lamenta que una exposició que es va inaugurar un divendres, el dimarts 
següent entrin una instància mitjançant el qual sol·licitin els costos d’aquesta 
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exposició, encara que hi hagués l’oportunitat d’avui de demanar-ho, com ho han fet el 
grup municipal del PSC. 
 

15. Avaluació del full de ruta de l’equip de govern 
 
La senyora Tamayo explica que a l’inici de mandat, el govern va presentar un full de 
ruta, amb els seus objectius i prioritats, i pregunta si tenen previst fer una avaluació 
d’aquest full de ruta. 
 
El senyor alcalde explica que qui avaluaran el full de ruta de l’equip de govern seran 
els electors el dia de les eleccions municipals. El que sí que vol dir és que un dels 
objectius principals que tenien com a govern, i aquí inclou el grup municipal del PP, 
perquè fins fa ben poc en formava part, era la reducció del dèficit municipal, la qual 
cosa va provocar pràcticament una paràlisi del consistori. Ara mateix, l’Ajuntament 
està en dèficit zero, i ho diu de cara al futur govern polític, perquè això vol dir que 
l’Ajuntament estarà en disposició de fer inversions. Així, doncs, el govern futur podrà 
encarar projectes engrescadors per al municipi que no s’han pogut fer durant aquests 
quatre anys. A part de regularitzar aquest dèficit, s’ha fet tota una sèrie de 
renegociacions de contractes, com el de CESPA o el de l’escola bressol, per fer-los 
viables. Entre altres coses, al 2011 s’estava pagant amb una mitjana de 400 dies els 
proveïdors de l’Ajuntament i ara s’està pagant a 35. Explica que, gràcies a tots els 
grups municipals, s’està a punt de tancar un gran acord com és el POUM; s’ha donat 
el tret de sortida per al segon institut; s’ha augmentat, any rere any, el pressupost de 
Benestar Social, tot i que han baixat els ingressos de la Generalitat per aquest 
assumpte, producte d’aquest mal finançament de la institució; s’ha consolidat el 
sistema de recollida de les escombraries; també s’ha consolidat la Fira Modernista, 
cosa que considera que és un actiu molt important per a la població; s’ha signat un 
conveni amb el Departament de Benestar i Família que ha produït la viabilitat definitiva 
del centre Els Garrofers; s’està a punt d’inaugurar la sisena planta de la Residència 
Guillem Mas, i també hi ha altres coses que s’han pogut fer i que es podrien comentar. 
Evidentment, també hi ha altres projectes que no s’han pogut fer, precisament per 
aquesta situació en què es van trobar l’Ajuntament, com per exemple la dinamització 
del polígon industrial o de la plaça mercat i allò que ell, com a regidor d’Ensenyament, 
volia ferm que era convertir l’escola de teixits de punt en un centre educatiu polivalent, 
tampoc no ha pogut ser. Repeteix, però, que el que és positiu de tot plegat és que en 
els propers anys el govern que hi hagi es trobarà un Ajuntament sanejat i podrà tirar 
endavant tots aquells projectes que considerin adients i que a nivell econòmic siguin 
beneficiosos per al poble. 
 

16. Renúncia d’una subvenció de 973,60 euros 
 
La senyora Tamayo explica que segons la informació que els ha arribat, s’ha renunciat 
a una subvenció de 973,60 euros de la Diputació per potenciar el pla d’actuació de 
l’activitat comercial i per fomentar l’associacionisme. Demana la senyor Albert Lamana 
Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Consum, Comerç, Indústria i Turisme 
que expliqui per què s’ha renunciat a aquesta subvenció. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Consum, 
Comerç, Indústria i Turisme, explica que en aquests moments, i tothom és coneixedor 
d’aquesta circumstància, el comerç, des del punt de vista de l’associacionisme, és un 
problema que s’ha de solucionar com més aviat millor. Explica que hi ha una Unió de 
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Botiguers, que ja té més de vint-i-cinc anys, la qual ha anat minvat en el seu nombre 
d’associats, fins al punt que només en són quaranta-un. La seva Àrea està 
preocupada per aquest fet i pràcticament cada mes es fa una reunió amb ells per 
intentar revifar-la. Un altre problema és que la junta actual només consta de dues 
persones i és evident que dues persones soles no disposen de totes les hores que es 
necessiten per dur a terme totes aquestes tasques, com són la comunicació, la difusió 
i la captació de socis, ja que és evident que una associació com aquesta, només amb 
quaranta-un socis és impossible que es mantingui, perquè les entrades de les quotes 
dels socis no són suficients per tot el que s’ha de fer. I aquí és on entra l’Ajuntament 
per intentar ajudar, ja des de l’any passat, amb diferents mesures, primer des de la 
mateixa associació i segon, amb les persones que estiguin disposades a tirar endavant 
activitats a favor del comerç. Ara bé, com que no es funciona com un tot, la 
coordinació és complicada, ja que no hi ha un interlocutor, sinó que n’hi ha uns quants 
de diferents. I si es vol fer així, que es faci així, però és evident que l’Ajuntament no pot 
donar recursos a algú que no sigui una associació. S’ha treballat des del primer dia per 
aconseguir aquest objectiu, aconseguir una junta de la Unió de Botiguers, un 
paraigües de tots els comerços de Canet. Si cal canviar-li el nom a aquesta associació, 
es canvia, tant és com es digui, el cas és que hi sigui i que funcioni, s’ha d’intentar 
integrar tots aquests col·lectius amb ganes de fer coses en un de sol. Aprofita aquest 
Ple per avançar que hi haurà una reunió per al comerç en general, per parlar d’aquesta 
problemàtica, a l’Escola de Teixits de Punt el dilluns dia 9 de febrer. El senyor Lamana 
explica que la seva idea per ajudar el comerç i l’associacionisme és que no es quedin 
recursos al calaix i comenta que no és cert que s’hagi renunciat a una subvenció de la 
Diputació. Aquests diners s’haurien hagut de posar en campanyes de dinamització 
però s’ha acabat l’any i no s’han gastat tots i això, la veritat, és un problema. La 
senyora Tamayo ha d’entendre que no es poden donar uns diners a un col·lectiu que 
no està constituït com una associació i és per això que aquesta subvenció de 900 
euros i escaig s’ha hagut de tornar. 
 

17. Activitats de l’Àrea de Promoció Econòmica respecte a l’associacionisme 
dels comerços 

 
La senyora Tamayo explica que un cop passada la campanya de Nadal de comerç li 
han arribat comentaris. Canet té una problemàtica quant a l’associacionisme dels 
comerços. Per una banda, hi ha una Unió de Botiguers que ja té prou problemes per 
tirar endavant, per altra banda, hi ha tota una sèrie de gent jove que té iniciativa i al 
seu parer, això no s’ha sabut treballar bé i no s’ha sabut veure que hi havia una 
oportunitat de tirar endavant el comerç del poble. Creu que el senyor Lamana va 
deixar perdre una oportunitat per fer que aquests dos sectors s’entenguessin.  
 
Continuant amb la intervenció de la pregunta anterior, el senyor Lamana explica que 
s’han fet moltes reunions amb el comerç i dins d’aquestes reunions hi ha els 
comerciants pro associació i els que volen anar per lliure o que no se senten 
representats per l’associació actual. I s’han posat totes les opcions sobre la taula. 
L’Ajuntament no té cap problema que hi hagi més d’una associació, però entenen que 
sota un mateix paraigües es podrien crear una sèrie de sectorials que funcionessin 
amb més autonomia, ja que quants menys interlocutors hi hagi més fàcil és posar-se 
d’acord amb les activitats a fer. 
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18. Tall de circulació per Nadal a la riera Buscarons 
 
La senyora Tamayo explica que aquest Nadal hi havia diferents iniciatives d’alguns 
comerços de la riera Buscarons. De fet, van entrar una instància el 28 d’octubre 
demanant tallar la riera per poder fer-hi activitats. De fet, però, era una mica a 
l’inrevés, es demanava tallar la riera perquè la gent pogués passejar més pel poble i, 
d’aquesta manera, fomentar més aquestes activitats i les vendes dels comerços. 
Saben que es van reunir amb el senyor Lamana el dia 5 de novembre i li van presentar 
una graella d’activitats per al municipi i, en canvi, no hi va haver resposta a aquesta 
instància fins al 18 de desembre, quan ja no era necessari, donada l’alçada del mes en 
què es trobaven. Demana al senyor Lamana si pot explicar per què no es va arribar a 
un acord per poder fer el que aquests comerciants demanaven. També li demana que 
expliqui quines són les seves propostes en aquest àmbit, perquè aviat s’haurà de 
començar a preparar el període d’estiu i la gent té ganes de saber quines són les 
activitats de la seva Àrea. 
 
El senyor Lamana explica que va tenir la visita d’uns botiguers de la riera Buscarons, 
que li van demanar de fer uns talls de circulació a aquesta riera tots els caps de 
setmana del mes de desembre. Aquesta competència, malgrat que li fan arribar a ell, 
ja ha explicat mil vegades que depèn de Seguretat Ciutadana. Si fos per ell, tallaria el 
poble i que tothom caminés, però per tallar una via tan important per al trànsit cal un 
informe de la Policia, que és l’encarregada de la mobilitat i el fet que es demani perquè 
la gent pugui caminar per aquest eix no és prou motiu per tallar-la. En aquella reunió ja 
els va fer saber que necessitava altres arguments per defensar aquests talls de 
circulació i també necessitava que es triessin quins dies eren els més interessants per 
tallar-la, ja que tots era evident que no podia ser. A més a més, la senyora Tamayo 
també sap que hi ha altres carrers comercials que no estan a favor que es talli la riera, 
perquè consideren que és un greuge comparatiu amb els comerços que no són en 
aquesta riera. En aquella reunió li van presentar la idea de posar la fira de Santa Llúcia 
a la riera Buscarons, però aquesta fira no pertany a la seva Àrea, per tant, poca cosa 
hi podia fer. En aquella reunió va comentar que s’havia de mirar de fer les coses 
coordinadament per tenir més força i poder fer activitats que anessin bé a tothom. Es 
va proposar de tallar el dia 14 de desembre, l’únic dia que no es podia obrir enlloc. Els 
va proposar obrir aquell dia i no només fer-ho saber a la població de Canet, sinó també 
anunciar-ho a les poblacions dels voltants. Només va rebre la resposta afirmativa de 
dos comerços a qui els va agradar la idea. En conclusió, no és un problema de 
recursos, sinó que és un problema d’anar tots a una. Es faran les reunions que calguin 
des de l’Àrea, com ja porten fent, però cal posar-se d’acord i marcar una sola línia 
d’actuació. 
 

19. Servei de recollida de residus i alternativa a les àrees d’emergència 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup 
ja va dir des del començament que entenien el raonament de l’equip de govern per 
treure les àrees d’emergència d’escombraries, ja que s’havia de buscar una alternativa 
a tal i com funcionaven. Des d’aquest punt de vista el seu grup donava suport a l’equip 
de govern, però sí que volen fer unes reflexions o unes consideracions a la tinenta 
d’alcalde de Medi Ambient, ja que pensen que s’han donat una sèrie de problemes que 
el seu grup considerava que es podien solucionar més fàcilment, a banda que al tríptic 
d’informació no hi havia cap telèfon ni adreça electrònica on adreçar-se per solucionar-
los. Consideren que el nou horari de la deixalleria està bé, però el tríptic posava una 
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informació que no consideraven correcta i era que es demanés a la gent per què 
portaven les escombraries a la deixalleria. Fins ara, el servei d’escombraries a Canet 
tenia dos tipus de recollida, el porta a porta i els punts d’emergència. Si es treu un 
d’aquests serveis, s’ha d’oferir a la població una alternativa i l’alternativa no pot ser 
que es vagi a la deixalleria i que se’ls pregunti per què no poden deixar la brossa a la 
porta de casa. El seu grup creu que l’alternativa a un punt d’emergència és poder anar 
a la deixalleria a deixar la brossa classificada a qualsevol dels horaris que l’Ajuntament 
ha posat. A més a més, hi ha gent gran que no pot accedir a la deixalleria o gent que 
té necessitats especials. Per tant, creuen que s’han de buscar altres opcions, com per 
exemple, la idea de fer passar un camió pel poble a diferents hores durant el dia amb 
unes zones concretes de parada, amb un horari concret, perquè la gent que no pugui 
llençar la brossa quan toca ni tampoc anar a la deixalleria, pogués anar a aquests llocs 
a fer-ho. Demana a la tinenta d’alcalde que expliqui com ha anat fins ara aquest servei, 
si hi ha hagut molta més brossa al carrer, que ells creuen que sí, i quines solucions ha 
pensat l’Ajuntament. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, creu 
que aquesta alternativa que demana el senyor Llovet ja l’han donada. Explica que des 
de l’inici d’aquest sistema del porta a porta, no només a Canet de Mar, sinó també a la 
resta de pobles que el van implantar, es van mal utilitzar les àrees d’emergència i es 
va desvirtuar el significat de la paraula emergència. Una emergència és el fet que en 
un moment concret, es té la necessitat de no complir amb la recollida porta a porta. 
Aquesta era la idea d’una àrea d’emergència. A Canet de Mar, s’han tret les àrees 
d’emergència, però no s’ha tret el servei d’emergència, sinó que s’ha canviat 
d’ubicació, s’ha traslladat a la deixalleria. A més a més, a la deixalleria es pregunta a 
l’usuari per què no ha pogut deixar les escombraries seguint el sistema porta a porta 
perquè com a Àrea els interessa saber quins motius hi ha per utilitzar el sistema 
d’emergència, com per exemple si hi va gent que treballa de nit. Aquest és el motiu pel 
qual es pregunta, d’una manera general. Pel que fa a les alternatives, sempre ha dit el 
mateix. A Canet de Mar es va establir el servei porta a porta i s’han de seguir les 
normes. Tothom pot utilitzar el porta a porta. De fet, utilitzar aquest sistema és el més 
fàcil i el més senzill. El que no ho pot fer, per horari o per alguna altra raó, té una 
segona opció que és la deixalleria, que està oberta de dilluns a diumenge i, 
actualment, és la deixalleria de tota la comarca que ofereix un servei amb més hores. 
Si tot i així, encara hi ha algú que no pot utilitzar aquesta segona opció, ja es va 
informar que es posés en contacte amb l’Àrea de Medi Ambient per buscar una tercera 
opció. Creu que és molt fàcil parlar de gent gran que no pot accedir a la deixalleria, 
però a Canet no han trobat cap persona gran, que tingui un gran volum de 
voluminosos i sense cotxe. Si el senyor Llovet en coneix alguna, li demana que li 
comuniqui i des de l’Àrea de Medi Ambient se l’ajudarà, però han pogut comprovar 
que, precisament, la gent gran no és precisament un col·lectiu que utilitzés gaire les 
àrees d’emergència. Comenta que val la pena esperar un parell de mesos més per 
veure com funciona aquest nou sistema i si hi ha alguna cosa que no acaba d’anar bé, 
es buscarà una altra solució. Per acabar, explica que ella com a tinenta d’alcalde de 
Medi Ambient, i tota l’Àrea en conjunt, estan molt satisfets dels canvis que han 
implantat. 
 
El senyor Llovet explica que no cal que els convenci sobre el sistema porta a porta 
perquè el van implantar els partits que actualment estan a l’oposició. Ja saben que a 
Canet de Mar hi ha molt de civisme, que la gent recull com toca i ho treu quan toca, 
però també s’ha de pensar a donar alternatives de servei i per això el seu grup 
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continua dient que si s’han estalviat tantes tones de rebuig vol dir que l’Ajuntament 
està estalviant un import que seria interessant que es pogués invertir en altres 
alternatives que donessin sortida a problemàtiques particulars. Que la senyora 
Sánchez no pugui entendre que una persona gran es pot posar malalta i no pugui 
treure les escombraries al vespre, és igual que no entendre com funciona un poble. De 
totes maneres, no vol ara entrar al detall de persones concretes. L’únic que ha 
començat dient és que donaven suport a la postura de l’Ajuntament des del primer dia, 
però poden haver-hi diferents serveis que ampliïn la diversitat de possibilitats. 
 
La senyora Sánchez comenta que ja havia explicat que l’estalvi que es produeix amb 
el tancament de les àrees d’emergència es reverteix a poder tenir el servei de la 
deixalleria obert els set dies de la setmana, per a la neteja en punts molt concrets i per 
a les solucions que calgui prendre, com per exemple que hi hagi alguna persona gran, 
com diu el senyor Llovet, que necessiti l’ajuda de l’Ajuntament en algun moment 
puntual. 
 
El senyor alcalde explica que vol fer una matisació. És cert que el sistema porta a 
porta es va implantar quan els partits que ara són a l’oposició eren al govern, però no 
s’ha d’oblidar que va ser amb el consens de tothom, per tant, considera que és un 
mèrit de tots i l’equip de govern actual, d’un altre color, l’ha continuat implantant amb la 
mateixa eficiència que al principi. 
 

20. Problemàtiques dels pisos dotacionals 
 
El senyor Llovet explica que fa anys es van proposar, des de l’equip de govern d’aquell 
moment, la construcció d’uns pisos dotacionals, que finalment es van poder inaugurar i 
ara ja estan ocupats. Ara bé, hi ha hagut un problema de gestió i d’interlocució. Per un 
costat, els veïns es queixen contínuament i consideren que fa falta un interlocutor vàlid 
a nivell d’Ajuntament. Per tant, demanen qui seria aquest interlocutor de l’Ajuntament 
que respongui a totes aquestes queixes i informi adequadament els llogaters, que els 
han fet arribar aquesta situació. Per altra banda, demana com se solucionaran els 
problemes que van sorgint contínuament, hi ha molts cops que es queden sense aigua 
calenta, també hi havia un problema amb l’accés a l’aparcament o, per exemple, que 
no tenen línia de telèfon i, com a conseqüència no tenen internet. El 29 d’octubre de 
2013 es va crear una comissió de seguiment i pregunta quantes reunions ha fet 
aquesta comissió i la incidència que ha tingut amb els veïns dels pisos, perquè ells el 
que esperen se’ls convoqui en aquesta comissió per saber com va la gestió d’aquests 
pisos. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, explica que aquest 
assumpte és una concessió com totes les altres i qui fa la gestió d’aquests pisos és 
l’empresa concessionària. Lògicament, igual que amb el pàrquing, l’Ajuntament hi té 
alguna cosa a dir, i sí que és cert que a l’inici hi va haver molts problemes amb l’aigua 
calenta, però que ell sàpiga, les coses ja estan anant millor. Fins i tot va donar el seu 
telèfon als llogaters perquè parlessin directament amb ell, si tenien qualsevol altre 
problema. Ell va fer tot el que va poder, principalment entre Nadal i Cap d’Any. Segons 
l’empresa concessionària, Visoren, hi va haver un problema amb l’empresa de 
manteniment, van canviar aquesta empresa i que fins al dia d’avui no hi hagut cap més 
problema amb l’aigua calenta. De tota manera, van fer una reunió amb els veïns, en la 
qual hi va assistir també l’alcalde i la TAG d’Urbanisme, que és la persona de contacte 
amb els veïns, i se’ls va dir que qualsevol cosa que passés, a part de fer-ho saber a 
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Visoren, primer, que també els ho fessin saber a l’Ajuntament després, perquè també 
volien estar informats. En aquesta reunió també els van informar d’altres irregularitats, 
com per exemple el gual, que s’ha solucionat aquesta setmana. Un altre assumpte 
problemàtic és el de Telefónica. Explica que quan es construeix un edifici, el promotor 
ha de deixar-lo preparat per a la part de les telecomunicacions, cosa que està feta. A 
partir d’aquest moment, els clients demanen que la companyia els instal·li els serveis. 
Els veïns li van fer saber que demanaven que els instal·lessin telèfon i internet i que la 
companyia els deia que no hi havia línia. Es van posar en contacte amb Telefónica i la 
companyia els va confirmar que totes les línies de la zona estaven ocupades i que no 
se’n podia posar cap més i, per tant, aquests veïns no hi podien accedir. El que s’havia 
de fer era agafar la línia que passa per la ronda Francesc Parera i fer-la arribar fins a 
l’edifici. La companyia va dir que ho faria, sempre i quan hi haguessin les conduccions 
fetes, ja que ells no feien inversió en aquests moments i que si algú posava les 
conduccions, ells farien arribar la línia. Explica que no només ha passat en aquesta 
zona, sinó que també ha passat en altres llocs de la població, com per exemple al 
carrer Salvador Espriu, on els veïns van acabar pagant la instal·lació de les 
conduccions per poder tenir telèfon i internet. L’Ajuntament va demanar diversos 
pressupostos per veure què costaria fer aquestes obres i no baixaven de 30.000 
euros, la qual cosa no es va tirar endavant perquè no hi havia pressupost per fer-ho i 
ho trobaven descabellat. Seguidament, va arribar el desplegament de la fibra òptica 
per tota la població. Es van reunir amb Telefónica, la qual els va fer arribar un plànol 
amb tots els punts de la població on desplegaven la fibra òptica, que cobreix un 80% 
de la població. En un principi, al rial dels Oms no hi arribava, però després de parlar 
amb ells, al cap de dos dies els van contestar que la fibra òptica arribaria fins als pisos 
dotacionals. Per tant, els veïns tindran aquests serveis en fibra òptica. Si tot va com 
Telefónica té planificat, durant el mes d’abril estarà funcionant. Pel que fa a la comissió 
de seguiment que es va crear per aquests pisos dotacionals, aquesta està formada per 
representants de l’Ajuntament, de la Diputació i de l’empresa concessionària Visoren. 
Aquesta comissió es reunirà, com passa a totes les comunitats, un cop l’any i encara 
no fa un any que aquests pisos estan ocupats pels llogaters. Visoren ja s’ha reunit 
alguna vegada amb els veïns i aquesta comissió, abans que s’acabi l’any, es reunirà 
per revisar com va tot, principalment els comptes. 
 

21. Terreny dels vagons 
 
El senyor Llovet explica que també vol aclarir l’assumpte de les cotxeres de Renfe, el 
terreny conegut com el dels vagons, ja que han vist que no ha tirat endavant. Malgrat 
que hi havia una partida, a finals de novembre van veure que aquesta partida estava 
intacta. 
 
El senyor Masvidal explica que fa uns quants anys es va signar un conveni entre 
l’Ajuntament i ADIF que estableix un lloguer de 1.500 euros l’any per aquests terrenys. 
En aquest conveni s’establia que l’Ajuntament no podia fer ús d’aquest espai fins que 
no es derruís el moll de càrrega, que havia de fer l’Ajuntament, i s’havia de solucionar 
l’assumpte del clavegueram, perquè hi ha uns pous morts de les cases que estaven 
ocupades pels treballadors de RENFE. A més a més, aquests pous es troben en la 
zona de pas i, per tant, no poden entrar-hi vehicles fins que no se solucioni aquest 
problema dels pous. I això és un problema greu perquè no hi ha cap lloc on fer-hi un 
desguàs d’aquests pous. Tècnicament, s’està mirant com es pot dur a terme, però és 
un tema molt complicat, ja que per on s’havia de passar ara hi ha un bloc de pisos; 
quan s’havia de fer no es va fer i ara és impossible fer-ho. Paral·lelament a aquestes 
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feines amb ADIF, es va concertar una visita amb Carreteres de l’Estat, ja que per fer 
un pàrquing en aquella zona, també es necessita el seu permís i aquest organisme no 
el concedia. En un principi, aquest permís es podria concedir sempre que es 
demostrés que es podia fer una entrada i una sortida directa a la carretera. També 
s’està estudiant aquest tema, perquè la solució seria fer una rotonda en aquella zona, 
però no hi cap. També es parlava de treure el carril d’entrada cap a la Rodalera, però 
amb les poques entrades que té Canet, només falta treure’n una altra. S’està estudiant 
amb calma perquè es vol fer ben fet. 
 

22. Fira d’entitats 
 
El senyor Llovet pregunta si finalment a l’Ajuntament hi haurà algú que incentivarà la 
fira d’entitats o, com aquests darrers anys, finalment es deixarà que desaparegui. 
Creuen que des de l’Ajuntament hi hauria d’haver algú que aglutinés, organitzés i 
coordinés la fira d’entitats, cosa que no vol dir que porti tot el pes de l’acte. Sí, però, 
que hi ha d’haver una gestió municipal, ja que era una de les fires més importants que 
es feien al poble i que aquests últims anys s’ha perdut. 
 
El senyor alcalde explica que quan aquest govern va entrar a l’Ajuntament es va 
decidir prioritzar algunes despeses i la fira d’entitats es va suprimir. Explica que en el 
pressupost d’aquest any tampoc no s’ha previst i, per tant, tampoc no es farà. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.18 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
 


