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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 24 DE
SETEMBRE DE 2015
Caràcter: ordinari
Hora que comença: 20.30 hores
Hora que acaba: 23.14 hores
Lloc: Sala de Sessions
PRESIDEIX
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa
HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena
Coia Tenas i Martínez
M. Assumpta Revoltós Vaquer
Àngel López Solà
Esther Agulló Renau
Pere Xirau Espàrrech
Josep Maria Masvidal Serra
M. Àngels Isart Falceto
Josep Antoni Romero Carbonell
Raquel Serra Lerga
Sílvia Tamayo Mata
Agnès Cortés Mas
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
Cristina Soler Vílchez
ACTUA COM A SECRETÀRIA
La senyora Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix el
senyor Daniel Martín Enrique, interventor.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 30.07.15
2. Donar compte de l’informe de fiscalització a posteriori d’Intervenció en
compliment del text refós de la LRHL, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, corresponent a l’exercici 2014, i dels informes
desfavorables d’aquest període.
3. Aprovació compte general de l’exercici 2014
4. Aprovació modificació de crèdit 36/2015
5. Aprovació modificació acord del Ple municipal de data 30.06.15 amb
relació a les retribucions dels càrrecs electes
6. Aprovació declaració serveis públics essencials i prioritaris de
l’Ajuntament de Canet de Mar
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7. Aprovació modificació conveni de col·laboració per a la gestió del
projecte PAE Maresme
8. Aprovació modificació estatuts del Consorci de Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme
9. Moció presentada pels grups municipals d’ERC, CiU, Canetencs
Independents, PP, Som Canet, PSC i la CUP per declarar Canet de Mar
municipi acollidor de persones refugiades
10. Moció presentada pel grup municipal de la CUP amb relació a l’adhesió a
la Xarxa de Municipis Acollidors
11. Moció presentada pels grups municipals d’ERC, CiU, Canetencs
Independents, PP, Som Canet, PSC i la CUP a favor de la reforma horària
12. Moció presentada pels grups municipals del PP i el PSC per demanar a la
Generalitat de Catalunya el pagament del deute que manté amb
l’Ajuntament de Canet de Mar
13. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La senyora alcaldessa dóna la benvinguda a totes les persones que són a la sala i
als qui els escolten per Ràdio Canet i obre la sessió amb el primer punt de l’ordre
del dia.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
DATA 30.07.15
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap
regidor en fa i, per tant, s’aprova per unanimitat dels quinze membres presents
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal, pel fet que en aquests
moments encara no s’ha incorporat a la sessió la portaveu del grup municipal de la
CUP, la senyora Agnès Cortés Mas.
2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ A POSTERIORI
D’INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT DEL TEXT REFÓS DE LA LRHL, APROVAT
PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2014, I DELS INFORMES DESFAVORABLES D’AQUEST PERÍODE.
Vist l’informe de l’interventor municipal amb relació a la fiscalització a posteriori
d’Intervenció en compliment del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, corresponent a
l’exercici 2014, i dels informes desfavorables d’aquest període, el qual es transcriu
a continuació:
INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE
L’assumpte del present informe és la concloure sobre les tasques de fiscalització a posteriori
efectuades per aquesta intervenció en virtut del que disposa l’article 219 del Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i corresponent a l’exercici 2014, i en virtut de l’establert en l’article 218 de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març, què aprova el seu text refós),
s’adjunten en el present informe, per a la seva elevació al Ple de la corporació, les objeccions
efectuades per aquesta intervenció durant el periode indicat.
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INTRODUCCIÓ
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (en endavant l’AJUNTAMENT) actua sobre un terme
municipal amb una superfície de 5,45 km2 i disposa a l’exercici 2014 de 14.123 habitants, i
en conseqüència la densitat per habitant del terme municipal es de 2.591 habitants per km2.
A 31 de desembre de 2014 disposa de d’un únic ens depenent, l’Organisme Autònom Local
Ràdio Canet, el qual d’acord amb l’establert a l’article 2 dels seus estatuts té com a “finalitat
genèrica, el funcionament y prestació del servei de Ràdio municipal, com emissora de
freqüència modulada de caràcter institucional, fomentant i potenciant les necessitats
culturals, d’oci, educatives i informatives de la població de Canet de Mar, en especial amb
dedicació preferent a les noticies d’interès local, sota els principis de convivència, solidaritat,
responsabilitat, llibertat d’expressió i d’informació, normalització lingüística, tolerància i
pluralisme polític”
El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici 2014 es el següent:



Personal Funcionari – 63 empleats.
Personal Laboral – 80 empleats, dels quals 77 són personal laboral fix amb 3 vacants
i 3 personal laboral temporal, també vacant.

L’estructura organitzativa a nivell polític a 31 de desembre de 2014 era la següent:
Alcalde
Jesús Marín i Hernàndez (CiU)
Tinents d'alcalde
Caterina Forcano i Isern (UMdC)
Laureà Gregori i Fraxedas (CiU)
Albert Lamana i Grau (UMdC)
Maria Asunción Sanchez i Salvanyà (CiU)
Ple
Jesús Marín i Hernàndez (CiU)
Caterina Forcano i Isern (UMdC)
Toni Romero Carbonell (PP)
Laureà Gregori i Fraxedas (CiU)
Albert Lamana i Grau (UMdC)
Manel Almellones Conesa (PP)
Maria Asunción Sanchez i Salvanyà (CiU)
Josep M. Masvidal Serra (UMdC)
Àngel López Solà (CiU)
Pere Xirau Espàrrech (UMdC)
Blanca Arbell Brugarola (Esquerra AM)
Ivan Aranda Mena (Esquerra AM)
Lluís Llovet Bayer (Esquerra AM)
Coia Tenas Martínez (Esquerra AM)
Sílvia Tamayo i Mata (PSC-PM)
Jordi Planet Rovira (PSC-PM)
Víctor Cerveto Hernández (PSC-PM)
Junta de Govern Local
Jesús Marín i Hernàndez (CiU)
Caterina Forcano i Isern (UMdC)
Laureà Gregori i Fraxedas (CiU)
Albert Lamana i Grau (UMdC)
Maria Asunción Sanchez i Salvanyà (CiU)
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Comissió de Govern
Josep M. Masvidal Serra (UMdC)
Àngel López Solà (CiU)
Pere Xirau Espàrrech (UMdC)
Comissions informatives
Jesús Marín i Hernàndez (CiU)
Caterina Forcano i Isern (UMdC)
Blanca Arbell Brugarola (Esquerra AM)
Sílvia Tamayo i Mata (PSC-PM)
Laureà Gregori i Fraxedas (CiU)
Manel Almellones Conesa (PP)
Comissió Especial de Comptes
Jesús Marín i Hernàndez (CiU)
Laureà Gregori i Fraxedas (CiU)
Ivan Aranda Mena (Esquerra AM)
Caterina Forcano i Isern (UMdC)
Sílvia Tamayo i Mata (PSC-PM)
Toni Romero Carbonell(PP)
LEGISLACIÓ APLICABLE


Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.



Bases d’execució del pressupost.



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



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



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



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

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
L’article 219 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la fiscalització prèvia estableix que el Ple pot acordar
que la intervenció prèvia pot limitar-se a comprovar els següents extrems:
 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la naturalesa
de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. En els casos en que es tracti de
contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, a més, que
es compleixi el preceptuat en la normativa vigent.
 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent.
 Per a tot tipus d’expedients hauran d’efectuar-se, a més, les comprovacions
addicionals que es determinin en les presents bases, podent l’òrgan interventor formular
les observacions complementàries que consideri convenients, sense que aquestes
tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
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Així mateix, l’apartat 3 del citat article 219 del RDL 2/2004 estableix que les obligacions o
despeses sotmeses a la fiscalització limitada a les què es refereix l’apartat 2 de l’article 219
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals seran objecte d’una altra plena
amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o
expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques
de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions
aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels
crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran d’emetre
un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions que se’n
dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que haguessin
efectuat els òrgans gestors.
Pel que respecte als ingressos, les entitats locals poden determinar, mitjançant acord del Ple,
la substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en
comptabilitat i per actuacions de comprovació posteriors mitjançant la utilització de tècniques
de mostreig o auditoria (articles 219.3 i 219.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals).
En aquest sentit, les bases d’execució corresponents a l’exercici 2014 aprovades per acord
plenari, estableixen a les bases 56 i 57 les normes de fiscalització prèvia d’acord amb el que
estableix el citat article 219 del RDL 2/2004.
OBJECTIU I ABAST
L'àmbit objectiu és molt ampli i els mitjans personals realment escassos, atès que en
l'actualitat aquesta intervenció compte únicament per al departament de tresoreria i
intervenció amb dues administratives, dues auxiliars administratives i el propi interventor.
Aquesta situació condiciona l'abast del mateix, en tant que limita el seu contingut i qualitat
de les mostres amb l'objecte de complir la posada en marxa d'aquesta forma de fiscalització.
CONCLUSIONS
El control posterior a l’igual que en altres formes de control, el que persegueix no es detectar
anomalies solament, sinó el que busca es que una vegada detectades aquestes, el gestor les
prengui en consideració i modifiqui els procediments i així en el futur aquestes anomalies no
es produeixin.
El present informe recull les conclusions, incidències, notes explicatives i recomanacions que
s’han considerat necessàries per resumir els treballs realitzats i millores que es poden
assolir.
D’acord als fets observats que es deriven dels treballs de fiscalització plena posterior de
l’exercici 2014, s’exposa a continuació les conclusions respecte a l’Ajuntament de Canet de
Mar:


L’article 23.3 de la Llei de contractes de sector públic estableix que els contractes
menors no podran tenir una duració superior a un any, i no podran ésser objecte
de prorroga.
A la vista de la relació de contractes menors, cal mencionar que existien alguns
que es realitzen anualment cabent en conseqüència la interpretació jurídica
d’incompliment de l’esmentat article. En concret els següents contractes són
susceptibles de considerar-se contractes anuals que han estat objecte de
renovacions successives:
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Contracte
Servei manteniment instal·lacions audiovisuals Casa Museu
Servei manteniment parcs infantils
Servei prevenció riscos laborals OA Ràdio Canet
Servei prevenció riscos laborals
Servei de transport adaptat
Servei manteniment ascensors Av. Maresme
Subministrament en rènting fotocopiadores
Servei manteniment alarmes
Servei manteniment sistemes contra incendis
Servei prevenció legionel·losi
Servei manteniment plataformes elevadores
Servei de suport a Comunicació tasca audiovisual
Servei manteniment ascensors biblioteca, Policia i Casa Museu
Servei manteniment xarxa connexió edificis municipals
Servei vigilància de la salut Ajuntament
Servei vigilància de la salut Ràdio Canet
Servei impressió guia activa
Servei manteniment calderes i aires condicionats
Servei impressió butlletí de informació municipal
Subministrament en lloguer fonts d'aigua
Servei OMIC
Servei impressió Sot de l'Aubó
Servei manteniment parallamps
Servei manteniment sistema contra incendis cuina Turó del Drac
Servei conservació preventiva patrimoni Casa Museu
Servei manteniment firewall
Caldria per tant, procedir a iniciar un procediment obert, restringit o negociat de
contractació, d’acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, per a tots aquells contractes que tinguin o poden tenir una duració
superior a un any.


L’article 138.3 de la Llei de contractes de sector públic estableix que es
consideraran contractes menors, els contractes per import inferior a 50.000 €, en
el cas dels contractes d’obres, o a 18.000 € per a la resta de contractes. En
aquest sentit, els citats contractes podran adjudicar-se directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional
necessària per a la prestació del servei.
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Nom Proveïdor

(Iva inclòs)
Import
2014

CONSTRUCC.L.SANCHEZ, S.L
EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L.
IBAÑEZ VAQUES, MILENA
SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME, S.A.
ESTACIÓ DE SERVEI MAS ROGER
TECNOLOGIA URBANA COSTERA, S.L.
SEMAC-SERVEIS MARITIMS I COSTERS DE LA MEDITERRANIA, S. L.
LAVOLA 1981 SA
IMPREMTA ANFRUNS S.L.
RUTER TECNOLOGIA, S.L.

39.697,49 €
73.820,39 €
49.903,96 €
26.118,03 €
35.524,88 €
57.655,29 €
22.461,23 €
26.851,45 €
27.456,11 €

 Pel que respecte a la contractacions amb l’empresa Construccions L. Sánchez,
SL, no consta que s’hagi procedit a efectuar cap tipus de contractació
administrativa, i per tant, caldria haver procedit a iniciar un procediment d’acord
amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 Pel que respecte a les contractacions amb l’empresa Excavacions Germans
Casas, SL, mitjançant Decrets d’Alcaldia i per contractes menors, s’han adjudicat
els següents contractes, durant l’exercici 2014:
1. Per Decret 681/2014, de 21 de maig, i Decret 779/2014, de 3 de juny, fou
encarregada l’execució dels treballs de neteja de les naus situades al Passeig
de la Misericòrdia núm. 2, per import de 20.560,00 €, exclòs l’IVA, el qual
puja un import de 4.317,60 €.
2. Per Decret 951/2014, de 4 de juliol, fou encarregada l’execució dels treballs
de condicionament de diverses parcel·les del polígon industrial com a
aparcament públic per al Festival Canet Rock 2014, per import de 3.560,00
€, exclòs l’IVA, el qual puja un import de 747,60 €.
3. Per Decret 1394/2014, de 14 d’octubre, fou encarregada l’execució de les
obres de construcció d’un mur de pedra calcària al rial de Can Goday (zona
camp de futbol) de 22,40 m de llarg per 2,77 m d’alçada, per un import de
7.755,00 €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.628,55 €.
4. Per Decret 1499/2014, de 4 de novembre, fou encarregada l’execució dels
treballs de neteja dels calaixos i tubs de connexió dels rials dels
Oms/Francesc Parera i del rial de Can Segarra, pel preu cert de 6.923,00 €,
exclòs l’IVA, el qual puja un import de 1.453,83 €
Pel que fa a la resta, dels serveis facturats per l’empresa Excavacions Germans
Casas, SL no consta que s’hagi procedit a efectuar cap tipus de contractació
administrativa.
Caldria procedir a iniciar un procediment obert, restringit o negociat de
contractació, d’acord amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
 Pel que respecte a la contractació de la Sra. Milena Ibañez Vaqués, l’Ajuntament
ha anat concatenant contracte rere contracte, tal i com es descriu a continuació:
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1. Mitjançant Decret 1438/2012, de 28 de desembre, fou encarregat la
prestació del servei de delineació en la redacció del POUM, pel preu màxim
de 17.437,50 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 3.661,88 €. El termini
d’execució d’aquest contracte fou fixat per un any a comptar a partir del 1 de
gener de 2013 i fins al 31 de desembre.
2. Posteriorment, mitjançant Decret 1170/2013, de 21 d’octubre, fou adjudicat
el contracte per a la prestació del servei de diverses tasques d’arquitectura,
pel preu de 23.250 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 4.882,50 €. La
durada del contracte és de 3 mesos ampliable mes a mes, amb un màxim de
2 mesos addicionals. En aquest sentit, foren aprovades dues prorrogues d’un
mes cadascuna, mitjançant Decret 79/2014, de 21 de gener, i Decret
260/2014, de 5 de març, finalitzant per tant el contracte en data 31 de març
de 2014. En concret les feines adjudicades són:





Supervisar i informar els expedients de concessió de llicencia
d’obres i comunicació prèvies.
Redactar projectes municipals d’edificació i urbanització.
Realitzar tasques d’arquitectura relacionades amb l’elaboració del
POUM, sota la direcció de l’arquitecte coordinador.
Altres tasques de la competència d’arquitecte que se li puguin
encomanar.

3. Paral·lelament, fou encarregada la direcció facultativa de les obres de
reforma de la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament per habilitar l’OAC, a
l’arquitecte Milena Ibañez Vaques.
4. Així mateix, mitjançant Decret 603/2014, de 7 de maig, fou adjudicat el
contracte per portar a terme la realització de treballs tècnics en la redacció
del document per a l’aprovació inicial del POUM, per un import de 8.315,81
€, exclòs l’IVA, el qual puja un import de 1.746,32 €, sent el termini
d’execució de l’1 d’abril fins al 20 de juny de 2014. Posteriorment, mitjançant
Decret 1104/2014, de 30 de juliol fou rectificat l’error material, modificant
l’import d’adjudicació per 10.062,56 €, exclòs l’IVA, el qual puja un import de
2.113,13 €.
5. Finalment, mitjançant Decret 1148/2014, d’11 d’agost fou adjudicat el
contracte per a la prestació del servei de delineació i suport als serveis
tècnics municipals per diversos projectes, per import de 23.947,49 €, exclòs
l’IVA el qual puja un import de 5.028,97 €, sent la durada del contracte de 9
mesos, per bé que podrà ser prorrogat, per un màxim de nou mesos més. En
concret les feines adjudicades són:







Urbanització de la zona d’entrada del segon IES situat al polígon
industrial.
Millora de l’accesibilitat a l’Avinguda Maresme zona Rocatel.
Enderroc de l’antiga oficina de turisme i millora de la urbanització
dels voltants.
Projecte de revisió i actualització d’adreces (vies i portals) a
través de la homogeneïtzació de dades que consten al padró
d’habitants i al sistema d’informació territorial municipal
(SITMUN).
Projecte de planejament urbanístic POUM.

6. Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1650/2014, de 3 de desembre, es va
aprovar la modificació d’aquest contracte, la qual va consistir en la
substitució de dos dels projectes previstos a la clàusula XIX del PCAP per 3
projectes no previstos, restant els projectes als quals la contractista ha de
prestar els seus serveis de delineació de la manera següent:
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Millora de l’accessibilitat a l’Avinguda Maresme zona Rocatel.
Projecte de revisió i actualització d’adreces (vies i portals) a
través de la homogeneïtzació de dades que consten al padró
d’habitants i al sistema d’informació territorial municipal
(SITMUN).
Projecte de planejament urbanístic POUM.
Neteja i tancament de l’edifici públic Can Pinyol.
Modificació de l’accés a l’edifici de Serveis Socials i la Creu Roja
amb la creació d’una rampa.
Pla d’usos de les platges i bandera blava.

7. Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 665/2015, de 22 de maig, es va aprovar
la modificació d’aquest contracte, la qual va consistir en la incorporació dels
següents dos projectes no previstos a la clàusula XIX del PCAP:



1. Reforma de la Masoveria i els exteriors de Vil·la Flora.
2. Aparcaments públics exteriors a la Nacional II (zona de
vagons i zona Drassanes del Pla).

A la vista de tot l’anterior, caldria haver procedit a iniciar un procediment obert,
d’acord amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Així mateix, i en el cas comentat, cabria la interpretació jurídica que es tracta
d’una contractació laboral, atès que s’utilitzen per a la prestació dels serveis les
eines, materials i utensilis dels propi Ajuntament, i assisteix regularment a les
dependencies municipals.
 Pel que respecte al contracte de subministrament, en la modalitat de rènting
(Sistemas de Oficina del Maresme, S.A), de 10 equips fotocopiadores impressores, fou adjudicat mitjançant Decret d’Alcaldia 846/2013, de 19 de
juliol amb una vigència de 12 mesos a comptar des del 30 de juliol.
Aquest servei tot i l’establert a l’art. 23.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, a estat prorrogat tàcitament, mitjançant Decret d’Alcaldia
1117/2014, d’1 d’agost.
Així mateix, l’import facturat en el període de 12 mesos, supera l’import per a la
contractació mitjançant un contracte menor, i hauria d’haver-se adjudicat
mitjançant un procediment negociat.
Igualment, tot i haver finalitzat el contracte menor anterior, l’empresa ha
continuat prestant el servei, fins a l’adjudicació del nou procediment obert
realitzat, el qual ha estat adjudicat mitjançant acord de Junta de 22 de juliol de
2015.
 Pel que respecte a la despesa per subministrament de carburant, l’Ajuntament
durant part de l’exercici 2013 (fins al juliol) obtenia el seu carburant a través
l’empresa Societat Catalana de Petrolis, S.A., així mateix, a partir del citat juliol
de l’exercici 2013, va procedir a canviar de proveïdor a favor de l’empresa
Estació de Servei Mas Roger, SL. Tot i que l’import facturat anualment supera
allò establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació als
contractes menors, i que anualment es necessària aquesta despesa,
l’Ajuntament no ha procedit a licitar el servei.
Caldria procedir a iniciar un procediment obert, restringit o negociat de
contractació, d’acord amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
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de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
 Pel que respecte a la contractació del abalisament, les passarel·les, i les dutxes,
pel que respecte al 2014:
1. Mitjançant Decret 702/2014, de 23 de maig, fou encarregat a l’empresa
Servicios Marítimos y Costeros, SL, el subministrament, instal·lació,
manteniment, retirada, neteja i emmagatzematge del sistema d’abalisament
de les platges de Canet de Mar amb 13 boies de 80 cm de diàmetre, un canal
nàutic i 6 línees de vida d’ajuda al bany durant la temporada d’estiu 2014
que finalitzarà el 30 de setembre, pel preu de 11.739,00 €, exclòs l’IVA el
qual puja un import de 2.465,19 €, de conformitat amb el pressupost
presentat per l’adjudicatària.
2. Així mateix, mitjançant Decret 865/2014, d’19 de juny, fou encarregat a
l’empresa Tecnologia Urbana Costera, SL, per import de 17.985 €, exclòs
l’IVA, el qual puja un import de 3.776,85 €, el subministrament de 85 ml de
passarel·les de formigó, de conformitat amb el pressupost presentat per
l’adjudicatària.
3. Igualment, mitjançant Decret 942/2014, d’2 de juliol, fou encarregat a
l’empresa Tecnologia Urbana Costera, SL, per import de 17.925 €, exclòs
l’IVA, el qual puja un import de 3.764,25 €, la instal·lació de 5 dutxes de
platja, de conformitat amb el pressupost presentat per l’adjudicatària.
Tenint en compte que les societats Servicios Marítimos y Costeros, SL, i
Tecnologia Urbana Costera, SL, pertanyen al mateix grup, la pràctica anterior
podria ésser considerada un fraccionament de l’objecte del contracte per eludir
un procediment obert, restringit o negociat de contractació, el que aniria en
contra del regulat en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 Pel que respecte a les contractacions amb l’empresa La Vola 1981, SA,
mitjançant Decret d’Alcaldia 1679/2014, de 11 de desembre i per contracte
menor, s’ha adjudicat l’execució d’una campanya general de conscienciació
sobre la recollida selectiva de residus per import de 17.863,00 €, exclòs l’IVA, el
qual puja un import de 3.751,23 €.
Pel que fa a la resta, dels serveis facturats per l’empresa La Vola 1981, SA no
consta que s’hagi procedit a efectuar cap tipus de contractació administrativa.
Atès que pel que fa a la resta de serveis contractats amb l’empresa Ruter
Tecnologia, SL, s’han produït en el mateix periode, la pràctica anterior podria
ésser considerada un fraccionament de l’objecte del contracte per eludir un
procediment obert, restringit o negociat de contractació, el que aniria en contra
del regulat en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 Pel que respecte a les contractacions amb l’empresa Imprenta Anfruns, SL,
mitjançant Decret d’Alcaldia 95/2014, de 11 de desembre i per contracte menor,
fou adjudicat la prestació del servei d’impressió del tríptic Guia Activa per import
de 2.880,00 €, exclòs l’IVA, el qual puja un import de 604,80 €.
Pel que fa a la resta, dels serveis facturats per l’empresa Imprenta Anfruns, SL
no consta que s’hagi procedit a efectuar cap tipus de contractació
administrativa.
Tal i com s’ha dit anteriorment, caldria procedir a iniciar un procediment obert,
restringit o negociat de contractació, d’acord amb l’establert en el Reial Decret
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Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
 Pel que respecte a les contractacions amb l’empresa Ruter Tecnologia, SL,
mitjançant Decret d’Alcaldia 1647/2014, de 3 de desembre i per contracte
menor, fou adjudicat la prestació del subministrament de senyalització de les
platges, per import de 17.779,00 €, exclòs l’IVA, el qual puja un import de
3.733,59 €.
Pel que fa a la resta, dels serveis facturats per l’empresa Ruter Tecnologia, SL
no consta que s’hagi procedit a efectuar cap tipus de contractació
administrativa.
Atès que pel que fa a la resta de serveis contractats amb l’empresa Ruter
Tecnologia, SL, s’han produït en el mateix període, la pràctica anterior podria
ésser considerada un fraccionament de l’objecte del contracte per eludir un
procediment obert, restringit o negociat de contractació, el que aniria en contra
del regulat en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.


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



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



Pel que respecte a la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Ajuntament
ingressa en l’exercici 2014 a l’Agencia Tributaria, l’IVA repercutit de les factures
efectuades en concepte de patrocini i de la liquidació dels costos assumits per
l’Ajuntament de l’administratiu de la concessionària de l’aigua, i les factures
emeses des de medi ambient. No obstant l’anterior, existeix constància de
l’existència de diferents ingressos pels quals s’hauria de repercutir IVA (entrades,
venda de llibres, etc...) que no han estat declarats adequadament a l’Agència
Tributaria. En conseqüència, caldria realitzar un estudi exhaustiu de la gestió de
l’esmentat impost amb la finalitat de no tenir un risc fiscal latent.



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



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


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



Pel que respecte a la contractació del servei d’assessorament urbanístic en la
redacció del POUM, mitjançant Decret 854/2012, de 12 de juliol fou adjudicat el
contracte. Així mateix, per Decret 894/2013, de 30 de juliol fou prorrogat
l’esmentat contracte fins al 16 de juliol de 2014. El citat contracte, fou prorrogat
posteriorment a la seva finalització per Decret d’alcaldia 1434/2014, de 22
d’octubre, fora de termini, incomplint per tant, la clàusula tercera del contracte.



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



Pel que respecte al contracte del servei de grua per a la retirada de vehicles de la
via pública de Canet de Mar, l’Ajuntament va adjudicar, mitjançant acord de
Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2012 a l’empresa Grues Alt Maresme, SL
el citat contracte per import de 57.966,10 € (Iva exclòs) referit als dos anys
inicials de contracte.
El citat contracte estableix a la seva clàusula segona que “en cas que els vehicles
a retirar augmentés o disminuís de 330 a l’any, caldria modificar el contracte
adaptant-lo a les noves circumstàncies, tot augmentant o disminuint el seu
import a raó de 2.311,25 €, IVA exclòs, per cada 25 vehicles de més o de menys,
fins a un màxim de 6.933,75 €, IVA exclòs”
No consta que a la data de signatura del present informe, s’hagi renovat el
contracte d’acord amb el que preveu la clàusula tercera del contracte, i tampoc
que s’hagi efectuat l’actualització del contracte tal i com preveu el mateix, tot i
que el número de retirades a disminuït.



Pel que fa als determinats ingressos de les diferents àrees (Fira Modernista,
Deixalleria, Carrilet, Cap d’Any, etc...), els sistemes de control intern dels
mateixos no permeten efectuar proves per a l’anàlisi i validació dels mateixos.



La Base 35 de les bases d’execució del pressupost en vigor, estableix que:
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“L’aprovació d’una despesa, mitjançant contracte menor, que superi els 3.000 €,
requerirà:
Aprovació de la despesa
• Proposta de despesa del responsable tècnic del servei, en la que es farà
referència a l’objecte del mateix, fent constar l’oferta que el responsable del
servei considera més favorable.
• Certificat de la Intervenció d’existència de crèdit pressupostari adequat i
suficient (document comptable RC).
• Emès el certificat d’Intervenció de l’existència de crèdit pressupostari suficient i
adequat, la proposta de despesa es sotmetrà a l’aprovació, mitjançant decret de
l’Alcalde-President o regidor delegat, notificant-lo al proveïdor adjudicatari del
servei, subministrament o obra.
• Els regidors delegats poden assumir competències d’acord amb l’establert en
aquestes bases d’execució. “
No obstant l’anterior, tot i l’establert en la base del pressupost anterior, en
determinades ocasions l’Ajuntament no ha procedit d’acord amb l’anterior.


L’Ajuntament en determinades ocasions a procedit a contractar serveis a
determinats autònoms. Atesa la naturalesa d’alguns d’aquests serveis, cabria la
interpretació jurídica que es tracta d’una contractació laboral, atès que s’utilitzen
per a la prestació dels serveis les eines, materials i utensilis dels propi
Ajuntament, i assisteixen de manera regular a les dependències municipals, i per
tant, s’estaria incomplint allò que estableix la Llei de Pressupostos de Personal en
quan a les limitacions de contractació de personal, i no s’estarien garantint els
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.



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



L’Ordenança fiscal 13, taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al
mercat municipal, i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada
estival estableix al seu article 7è l’import a satisfer per l’aprofitament especial del
domini públic local que beneficia al subjecte passiu. No obstant l’anterior, en
determinades ocasions l’Ajuntament ha procedit a autoritzar gratuïtament l’ús
especial del domini públic (Fira de St. Jordi, fira de St. Llucià, fira mercat
modernista, fires gastronòmiques i de productes de la terra, fires de comerç al
carrer, trobades d’intercanvi de plaques de cava, mercat d’intercanvi i venda de
segona mà, mostra d’entitats, etc...).



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



Durant l’exercici 2014, la Corporació Local ha celebrat les següents sessions
extraordinàries:
13
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Junta Govern Local: 30 de juliol de 2014
Comissió de Govern: 30 de juliol de 2014
Plens: 6 de març de 2014
29 d’abril de 2014
12 de juny de 2014 (extraordinari i urgent)
4 de setembre de 2014
5 de novembre de 2014
29 de desembre de 2014
Pel que respecte a les Juntes de Govern i Comissió de Govern, no consta en
l’expedient informe justificatiu de la necessitat de la sessió extraordinària.


L’Ajuntament ha satisfet a determinat personal durant 2014 un complement de
productivitat, que es satisfà de forma periodica, i que fou asignat inicialment en
exercicis anteriors, del qual no s’ha pogut constatar l’assignació d’objectius
relacionats directament amb el lloc de treball i el seu compliment, contràriament
al que disposa la normativa reguladora.
Per la seva banda, l’article 172.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals disposa:
“L’apreciació de la productivitat s’ha de realitzar en funció de circumstancies
objectives relacionades directament amb l’exercici del lloc de treball i amb els
objectius que li siguin assignats.”
L’import dels citats complements de productivitats ascendeix a per a l’exercici
2014, a 42.429,47 €.



L’article 4.2 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el regim
de les retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local estipula que
l’establiment o modificació del complement específic exigeix, amb caràcter previ,
que per la Corporació s’efectuï una valoració de llocs de treball. Així mateix,
l’apartat 3er del citat article 4, estableix que efectuada la valoració, el Ple de la
Corporació, a l’aprovar la relació de llocs de treball, determinarà aquells als que
correspongui un complement específic, senyalant la seva respectiva quantia.
No consta que l’Ajuntament, tingui aprovada la citada valoració de llocs que
reguli els complements específics de tots els seus funcionaris.



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



Pel que fa a la provisió del lloc de treball d’Inspector en Cap de Policia Local,
mitjançant el nomenament d’un funcionari interí, en data 6 de març de 2013 la
Secretaria Municipal va emetre un informe jurídic per determinar la legalitat i el
procediment a seguir per a la provisió del lloc de treball d’Inspector en cap de la
Policia Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant un nomenament interí.
El citat informe especifica que:
1. El nomenament de personal interí amb motiu de l’afluència de
visitants durant l’època turística s’ha de fer per un període màxim de
sis mesos.
2. El procediment de selecció de funcionari interí haurà de realitzar-se
mitjançant un procediment que compleixi amb els principis d’igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat.
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No obstant l’anterior, mitjançant Decret d’Alcaldia 244/2013, de 6 de març fou
nomenat com a funcionari interí un inspector, sense que consti a l’expedient que
s’hagi acomplert amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Així mateix, mitjançant Decret d’Alcaldia 970/2013, de 2 de setembre fou
prorrogat el nomenament anterior, fins a la resolució del procés selectiu iniciat
per acord de Junta de Govern de data 27 de juny de 2013.
Posteriorment, mitjançant Decret d’Alcaldia 1088/2013, de 3 d’octubre fou
declarada deserta la convocatòria del procés selectiu iniciat per acord de Junta de
Govern de data 27 de juny de 2013, deixant sense efecte el nomenament
efectuat mitjançant Decret d’Alcaldia 244/2013, de 6 de març, procedint a
nomenar novament com a funcionari interí a l’Inspector, per un termini màxim
de sis mesos durant el qual s’havia de procedir a convocar un nou procés
selectiu, tot i l’establert en el citat informe jurídic de data 6 de març de 2013.
Així mateix, la Secretaria Municipal va emetre un nou informe jurídic de data 24
de febrer de 2014 per analitzar la possible resolució d’alcaldia que pròrrogues el
nomenament interí anterior. El citat informe especifica que:
1. Per proveir la plaça d’inspector en cap de la Policia Local, només
podria fer-se mitjançant el nomenament d’un funcionari interí sempre
i quan prèviament, es declarés que el servei es considera essencial.
2. El procediment de selecció de funcionari interí haurà de realitzar-se
mitjançant un procediment que compleixi amb els principis d’igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat, per la qual cosa, no seria possible dictar
un decret d’alcaldia per a prorrogar la situació d’interinitat.
No obstant l’anterior, mitjançant Decret d’Alcaldia 421/2014, de 27 de març, fou
prorrogat el nomenament com a funcionari interí de l’inspector, pel termini
màxim fins el 30 de juny de 2015 durant el qual s’haurà de convocar de nou
procés selectiu per a proveir la plaça.
Posteriorment, mitjançant Decret d’Alcaldia 667/2015, de 22 de maig, fou
prorrogat el nomenament com a funcionari interí de l’inspector, pel termini
màxim fins el 30 de juny de 2016 durant el qual s’haurà de convocar de nou
procés selectiu per a proveir la plaça, tot i el que estableix l’informe jurídic emes
en data 22 de maig de 2015, en el que s’informa que:
1. Per proveir la plaça d’inspector en cap de la Policia Local, només
podria fer-se mitjançant el nomenament d’un funcionari interí sempre
i quan prèviament, es declarés que el servei es considera essencial.
2. El procediment de selecció de funcionari interí haurà de realitzar-se
mitjançant un procediment que compleixi amb els principis d’igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat, per la qual cosa, no seria possible dictar
un decret d’alcaldia per a prorrogar la situació d’interinitat.
Per altre banda, i en virtut de l’establert en l’article 218 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (RDL 2/2004, de 5 de març, què aprova el seu text refós), s’adjunten en el present
informe, per a la seva elevació al Ple de la corporació, les objeccions efectuades per aquesta
intervenció durant l’exercici 2014:


Pel que fa a la fiscalització del Decret 78/2014, de 21 de gener de prorroga per
un termini de 7 mesos del contracte formalitzat en data 14 d’octubre de 2009,
fou fiscalitzat desfavorablement atès que el contracte signat no preveia
possibilitat de prorrogues, i que addicionalment caldria un acord previ del Ple
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municipal per ampliar el número d’anualitats en virtut de l’establert en l’article
174.3 del RDL 2/2004. (Informe de 21 de gener de 2014).


Tal i com es desprèn de l’informe núm. 1/2014 de secretaria i intervenció, sobre
la proposta d’acord per establir una bossa d’hores en el col·lectiu de la policia
local per a l’exercici 2014, “Pels motius que consten en el present informe els
funcionaris que subscriuen informen desfavorablement la proposta d’acord per
establir una bossa d’hores pel col•lectiu de funcionaris de la Policia Local i
d’altres conceptes retributius, per l’any 2014”. (Veure informe conjunt de 23 de
gener de 2014).



Pel que fa a la fiscalització de la nòmina del mes de gener de l’exercici 2014
(Decret 130/2014, de 30 de gener), que inclou el pagament de la bossa d’hores
sense acord plenari previ, fou fiscalitzat desfavorablement la proposta. (Veure
informe de 30 de gener de 2014).



Pel que fa a la fiscalització del Decret 186, de 13 de febrer, en relació a la
justificació presentada per l’entitat Escola de Música de Canet de Mar, existeixen
despeses que no han estat acreditades per l’entitat, i s’observen cotitzacions a la
seguretat social i hisenda sensiblement baixos, fet que podria representar
contingències fiscals. (Veure informe conjunt de 13 de febrer de 2014).



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



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



Tal i com es desprèn de l’informe núm. 4/2014 de secretaria i intervenció, sobre
la proposta d’addenda al conveni d’edició de la col·lecció “Estudis de Patrimoni”,
en relació al conveni inicial de 2011, aquest havia d’haver-se adjudicat de
conformitat a les disposicions generals en matèria de contractació del sector
públic, i no pas mitjançant un conveni, en relació al preu de venda al públic,
caldria que s’hagués seguit les normes contingudes en el Capítol VI del Títol I del
TRLRHL, i pel que fa a la liquidació pendent per part d’Edicions Els 2 Pins, no s’ha
disposat de documentació que acrediti el romanent econòmic que es menciona.
(Veure informe conjunt de 17 d’abril de 2014).



Pel que fa a la fiscalització del Decret 580, de 5 de maig, en relació a la
justificació presentada per l’Associació Cultural Castell de Santa Florentina, fou
informat desfavorablement atès que no constava l’entrada en el registre general
d’entrada de l’Ajuntament, i no es va disposar dels ingressos i de la totalitat de
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les despeses de l’actuació subvencionada. (Veure informe conjunt de 5 de maig
de 2014).


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



Pel que fa a la fiscalització de l’expedient de modificació del pressupost
mitjançant generació de crèdit per ingressos no tributaris número 10/2014,
s’informa desfavorablement donant per reproduïts l’establert en l’informe conjunt
de secretaria e intervenció de data 14 de març de 2014. (Informe de 9 de maig
de 2014).



Tal i com diu l’informe de data 14 de maig, en relació a l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2013, l’Ajuntament ha enregistrat per
import de 109.117,63 € factures amb registre d’entrada desembre 2013, que la
feina ha estat realitzada en l’exercici 2014, i per tant la despesa hauria d’haverse tramitat en l’exercici següent.



Pel que fa a la fiscalització de l’aprovació de l’expedient de
extrajudicial de crèdits 2013, es posa de manifest l’existència de
dotació pressupostaria suficient, per import de 421.290,22
l’establert el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. (Informe de
2014).



Pel que fa a la modificació de crèdit núm. 17/2014, “Una vegada comprovat el
compliment dels articles 181 del TRLRHL, Articles 43 a 45 del RD 500/90, i a la
vista de l’establert en l’article 12.5 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària, informo desfavorablement l’expedient de modificació
de crèdits 17/2014, mitjançant generació de crèdit finançat amb ingressos no
tributaris per import de 1.925,00 €”. (Veure informe de 10 de juny de 2014)



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



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



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

reconeixement
factures sense
€, incomplint
19 de maig de

Cal fer constar addicionalment a l’establert en l’infome de Secretaria e
Intervenció de data 22 de juliol de 2014, que mitjançant Decret 249/2013, de 7
de març fou adjudicat per import de 6.000 € al Sr. Xavier Guitart Tarrés,
l’elaboració d’un Estudi de Programació de l’Escola de Música.
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Pel que fa a la fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris
del mes de juliol de 2014, s’informa desfavorablement atès que es proposa
aprovar 8.717,16 € fora dels acords de condicions en vigor, i a uns preus hora no
aprovats per cap òrgan de la Corporació. (Informe de 23 de juliol de 2014).



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



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



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



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



Pel que fa a la sol·licitud de la subvenció de la Generalitat de Catalunya en el
marc del “Programa Treball i formació de persones aturades, prioritàriament a
partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació”,
fou fiscalitzada desfavorablement, atès que les contractacions de personal laboral
temporal que es puguin derivar de la subvenció atorgada per la Generalitat de
Catalunya, en el marc del “Programa Treball i formació de persones aturades,
prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi
per desocupació” no s’ajustarien a la legalitat vigent. (Veure informe de 17 de
setembre de 2014).



Pel que fa a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament, resultant de la
convocatòria ordinària 1/2014, en règim de concurrència competitiva, de
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de
Canet de Mar, “atès que es proposa l’atorgament de subvencions a entitats que
podrien haver presentat la seva sol·licitud FORA DE TERMINI, informo
DESFAVORABLEMENT a l’atorgament de les subvencions que hi figuren en
l’apartat anterior”. (Veure informe de 10 d’octubre de 2014).



Pel que fa a l’Aprovació de la despesa originada per la compra de tres bandes
candidats a pubilla, pubilleta i hereuet (90 €), s’informa DESFAVORABLEMENT a
l’aprovació atès que la factura no compleix els requisits legals per a la seva
confecció, no s’ha aplicat retenció d’IRPF, i podria ésser considerat un
incompliment de l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic. (Veure informe de 13 d’octubre de 2014).



Pel que fa a la modificació del contracte d’obres de les feines executades a l’IES,
fou informat DESFAVORABLEMENT atès que la “present modificació no es va
preveure en el decret d’adjudicació del contracte i que per part de l’arquitecte
tècnic municipal, redactor de la memòria valorada que va servir de base per a
l’execució de les obres, no s’ha justificat que es doni en el present cas cap dels
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supòsits previstos a l’art. 107.1 TRLCSP, informem DESFAVORABLEMENT la
modificació proposada”. (Veure informe conjunt de 15 d’octubre de 2014).


Pel que fa a la modificació del contracte d’obres de les feines executades a la
Riera St. Domènech, fou informat DESFAVORABLEMENT atès que la “modificació
no es va preveure en el decret d’adjudicació del contracte i que el seu import
puja més del 10% del preu d’adjudicació, en concret un 11,57%, cal considerar
que es tracta d’una modificació de les condicions essencials del contracte i, per
tant, no es pot dur a terme emparant-se en l’art. 107.1.b) TRLCSP”. (Veure
informe conjunt de 15 d’octubre de 2014).



Pel que fa a la modificació de crèdit núm. 30/2014, s’informa
DESFAVORABLEMENT atès l’esmentat l’informe de data 22 de juliol de 2014,
corresponent a l’expedient de l’aprovació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits, corresponent als treballs de reforma i adequació per a
persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació de
Barcelona. (Veure informe de 24 d’octubre de 2014).



Pel que fa a la fiscalització dels serveis extraordinaris aprovats per Junta de
Govern del mes de novembre de 2014, fou informada DESFAVORABLEMENT,
“Atès que s’inclou en aquesta l’aprovació dels serveis extraordinaris de
determinats tècnics que pertanyen a grups i categories A i B per import de
1.904,91 € aspecte aquest que no es troba recollit en el Conveni Laboral en
vigor”., (Veure informe de 19 de novembre de 2014).



Pel que fa a la fiscalització del Decret d’Alcaldia 1559/2014, de 19 de novembre,
de contractació de les persones seleccionades en el marc de les contractacions de
personal laboral temporal de la subvenció atorgada per la Generalitat de
Catalunya, en el marc del “Programa Treball i formació de persones aturades,
prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi
per desocupació”, fou informat DESFAVORABLEMENT, atès les restriccions legals
de contractació de personal, i el procediment de contractació utilitzat. (Veure
informe de 19 de novembre de 2014).



Pel que fa a la modificació de crèdit núm. 37/2014, “Una vegada comprovat el
compliment dels articles 181 del TRLRHL, Articles 43 a 45 del RD 500/90, i a la
vista de l’establert en l’article 12.5 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària, informo desfavorablement l’expedient de modificació
de crèdits 37/2014, mitjançant generació de crèdit finançat amb ingressos no
tributaris per import de 1.833,00 €”. (Veure informe de 20 de novembre de
2014).



Pel que fa a la fiscalització de l’expedient de modificació del pressupost
mitjançant generació de crèdit per ingressos no tributaris número 38/2014,
s’informa desfavorablement donant per reproduïts l’establert en l’informe
d’intervenció de data 19 de novembre de 2014. (Informe de 21 de novembre de
2014).



Pel que fa a la modificació del contracte d’obres de la construcció de la pista de
skate, fou informat DESFAVORABLEMENT atès que la “modificació no troba
justificació en cap dels supòsits previstos a l’art. 107.1 del TRLCSP i que el seu
import puja més del 10% del preu d’adjudicació, en concret un 10,13%, cal
considerar que no es pot dur a terme emparant-se en l’art. 107.1.e) TRLCSP,
com pretén la direcció facultativa”. (Veure informe conjunt de 3 de desembre de
2014).



Pel que fa a la fiscalització del Decret d’alcaldia 1707/2014 de data 17 de
desembre, en relació a la sol·licitat de retorn de les taxes del certificat de
qualificació urbanística, fou informat DESFAVORABLEMENT, Atès que l’article 8 de
l’ordenança estableix que “la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei
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o realització de l’activitat municipal”, i que “una vegada nascuda l’obligació de
contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva denegació, condició condicionada
a la modificació del projecte presentat, ni la renuncia o desistiment del sol·licitant
després que se li hagi concedit la llicencia o s’hagi practicat la visita de
comprovació en el cas de les activitats comunicades, i atès que el treball va estar
efectuat, entregant en data 23 de juliol de 2014 el citat certificat de qualificació
urbanística sol·licitat. (Veure informe de 17 de desembre de 2014).


Pel que fa a la fiscalització del Decret d’alcaldia 1756/2014 de data 30 de
desembre, corresponent a l’aprovació de les factures presentades per l’empresa
Ximenez Catalunya, SLU, corresponents al Lloguer i Instal·lació de les Llums de
Nadal 2014, per un import total de 16.495 euros, fou informat
DESFAVORABLEMENT, atès que donat que la modificació contractual que es va
fer no es va preveure en el decret d’adjudicació del contracte i que en l’expedient
no s’ha justificat que es doni en el present cas cap dels supòsits previstos a l’art.
107.1 TRLCSP (Veure informe conjunt de 22 de desembre de 2014).



Pel que fa a la fiscalització del Decret d’alcaldia 1757/2014 de data 30 de
desembre, corresponent a l’aprovació de “la despesa originada per la Instal·lació
de Maquines de Climatització a l’Escola de Música” per import de 5.000 €,
s’informa DESFAVORABLEMENT, atès que s’incompleix l’article 35 de les Bases
d’Execució del Pressupost i no es va demanar permis a la Diputació per a la seva
Instal3lació, donant per reproduïts els informes DESFAVORABLES de 22 de juliol
de 2014 i 15 de setembre de 2014 (Veure informe de 30 de desembre de 2014).

Pel que respecte a l’Organisme Autònom Ràdio Canet, s’informa per aquesta intervenció:


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



L’Organisme Autònom ha liquidat als diferents col·laboradors de la Ràdio,
factures dels diferents autònoms que presten serveis a la Ràdio. Atesa la
naturalesa d’alguns d’aquests serveis, cabria la interpretació jurídica que es
tracta d’una contractació laboral, atès que s’utilitzen per a la prestació dels
serveis les eines, materials i utensilis dels propi Organisme Autònom, i
assisteixen de manera regular a les dependències de la Ràdio, i per tant,
s’estaria incomplint allò que estableix la Llei de Pressupostos de Personal en quan
a les limitacions de contractació de personal, i no s’estarien garantint els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Vist que la Comissió Assessora reunida en sessió ordinària de data 21 de setembre
de 2015, prèvia a l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per
assabentada d’aquesta proposta,
Així, doncs:
ÚNIC.- Es dóna compte al ple de l’informe de fiscalització a posteriori d’Intervenció
en compliment del text refós de la LRHL, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, corresponent a l’exercici 2014, i dels informes desfavorables d’aquest
període.
El senyor Laurèa Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica
que a les conclusions d’aquest informe es diu que l’objectiu que es persegueix no és
solament detectar anomalies, sinó que també vol servir per modificar procediments
i millorar els circuits administratius en què es fonamenta l’activitat de
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l’Administració local. Per altra banda, s’ha de tenir en compte que els canvis en les
normatives són cada vegada més freqüents i obliguen les administracions a
adaptar-s’hi ràpidament, però per fer-ho cal disposar dels recursos necessaris. Tal
com diu l’informe d’Intervenció, si es vol anar al mateix ritme en l’aplicació estricta
de la normativa, l’Àrea de Serveis Econòmics s’hauria de dimensionar correctament.
Amb això vol dir que la línia a seguir és, en primera instància, conèixer les
ineficiències i després prendre les mesures necessàries per corregir-les i valorar
també els recursos que es requereixen. Segons les conclusions de l’informe s’han
de prendre mesures en tres àmbits bàsics de la gestió municipal: la contractació, el
personal i les subvencions. Millorar la gestió en la contractació pot permetre reduir
el cost de determinades compres, subministraments i serveis; referent al personal,
s’ha de tenir en compte que s’està a punt d’arribar a un acord per a un nou conveni
i l’actualització de la valoració de llocs de treball, cosa que farà solucionar alguns
punts de conflicte amb el conveni actual. Pel que fa a les subvencions, si bé
entenen que les entitats poden tenir dificultats de finançament, també s’ha
d’entendre que l’obligació de l’Administració és gestionar correctament els ingressos
que provenen dels impostos dels ciutadans i, per tant, aquestes subvencions s’han
de justificar curosament per part de cada entitat i que aquestes han de col·laborar,
per l’interès de tots, en la tramitació de la justificació de les despeses i fer-ho dins
dels terminis fixats. Es dóna compte, doncs, d’aquest informe, dins la transparència
que l’Ajuntament ha de tenir, ja que el ciutadà té tot el dret de saber tots els
procediments interns que els han de permetre prendre les mesures oportunes amb
l’objectiu d’aconseguir una Administració local més eficaç i més eficient.
La senyora alcaldessa aprofita aquest moment per excusar la presència de la
senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, ja que no ha
recordat fer-ho quan ha obert la sessió d’aquest Ple municipal. A continuació, dóna
la paraula a la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
aquest informe no és el primer que es fa i creu recordar que el senyor Gregori l’any
anterior ja va fer la seva explicació en la mateixa línia que ho ha fet aquest any. És
a dir, que aquestes ineficiències o aquestes pràctiques que no són del tot correctes
ja passaven l’any passat i, pel que fa a la contractació, passava amb les mateixes
empreses. Per tant, està molt bé conèixer aquestes ineficiències, però considera
que ja va sent hora que posin en pràctica les millores, sobretot en matèria de
contractació. Pel que fa a les subvencions, també recorda que l’any passat es va
comentar el mateix i una de les coses que es va dir és que calia donar suport a les
entitats perquè poguessin millorar la manera d’aporta la documentació que demana
l’Ajuntament, ja que moltes d’aquestes entitats no tenen la infraestructura
necessària per poder fer-ho de forma correcta. No creu que sigui deixadesa, sinó
més aviat que no tenen els mitjans per poder fer-ho. Per últim, espera que amb el
nou conveni per al personal, les ineficiències de què ha parlat també quedin
resoltes. Explica que li ha sobtat un informe en concret que es refereix a la
celebració de juntes de govern local i comissions de govern. Són juntes i comissions
que es van fer de manera extraordinària i de les quals no es troba la justificació de
per què van ser extraordinàries. Demana si es pot explicar la causa per la qual van
ser-ho.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que,
de manera global ho troben correcte. És evident que hi ha coses a millorar, com per
exemple l’assumpte de les subvencions. El seu grup considera que s’ha d’intentar
facilitar a les entitats la presentació de la documentació necessària per accedir-hi.
21
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Potser una manera d’aconseguir-ho és demanar uns objectius més definits i no pas
tan globals com els que es demanen.
En aquest moment, s’incorpora a la sessió la senyora Agnès Cortés Mas, portaveu
del grup municipal de la CUP.
La senyora alcaldessa aprofita aquest punt per explicar que ja s’ha posat fil a
l’agulla per començar a corregir aquestes coses, com per exemple les
contractacions per urgències; també tenen pensat crear una borsa de treball per
quan es produeixin baixes laborals i així no haver de contractar autònoms com
s’està fent ara. Pel que fa a les subvencions a les entitats, també estan treballant
profundament amb Intervenció i amb la Regidoria delegada de Joventut, Festes i
Entitats. Estan valorant entitat per entitat quina és la seva aportació al poble;
mitjançant aquest estudi tindran una millor visió de cadascuna i també podran
millorar el sistema de valoració de cara a les subvencions.
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014, INTEGRAT PEL
COMPTE DE L’AJUNTAMENT I EL COMPTE DE L’ORGANISME AUTÒNOM
ADMINISTRATIU RÀDIO CANET
Els estats i els comptes de les entitats locals han de ser rendits pel seu president
abans del dia 15 de maig de l’exercici següent a aquell a qui facin referència els
comptes esmentats.
El compte general, una vegada format per la Intervenció, s’ha de sotmetre abans
del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local,
que estarà constituïda pels membres dels distints grups polítics de la corporació.
El compte general, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, ha de ser
exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els
interessats poden presentar reclamacions, reparaments o observacions, els quals
seran examinats per la Comissió Especial de Comptes.
El compte general i els informes de la Comissió s’han de sotmetre al Ple perquè, en
el seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre.
Atès que el compte ha estat format per la Intervenció amb el contingut i els
requisits que disposa la normativa aplicable.
Vist i trobat conforme l’informe emès per l’interventor municipal, Daniel Martín
Enrique, el qual es transcriu a continuació:
“INFORME D’INTERVENCIÓ
1. OBJECTE DE L’INFORME
L’objecte d’aquest informe és la formació del compte general de l’Ajuntament de Canet
de Mar i de l’Organisme Autònom Administratiu Ràdio Canet corresponent a l’exercici
2014, en compliment del que disposa l’article 212.2 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
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2. LEGISLACIÓ APLICABLE A LA FORMACIÓ DEL COMPTE GENERAL


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



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



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



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



Regles 97 a 104 de la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local,
aprovada per Ordre ministerial EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

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





Balanç de situació
Compte del resultat econòmic patrimonial
Estat de liquidació del pressupost
Memòria
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4. CONCLUSIÓ
Tal i com fou informat en l’Informe d’Intervenció en relació a la Liquidació del
Pressupost 2014:


L’Ajuntament presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals
positiu per import de 171,16 milers d’euros, aixi com un estalvi net de 1.085,31
milers d’euros, havent absorbit l’import de 421.243,42 €, corresponents a
obligacions de l’exercici 2013, imputades en l’exercici 2014.



L’esmentat Romanent de Tresoreria per a despeses generals haurà de destinar-se
inicialment, d’acord amb la interpretació de la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota
informativa de 14 de febrer de 2014, al Sanejament de les obligacions pendents
d’aplicar al pressupost i compliment dels compromisos de despesa assumits per
l’existència de romanents de crèdit incorporables (168.931,88 euros), havent
d’utilitzar la diferencia per al compliment del termini legal de pagament a
proveïdors, i per la reducció de l’endeutament en termes nets.



Pel que respecte a la dotació per insolvències que hi figura en el Romanent de
Tresoreria de l’Ajuntament, la Corporació ha aplicat els criteris que hi figuren a les
Bases d’Execució del Pressupost. Cal tenir en compte que, no s’han aplicat els
criteris dictats en data 6 de febrer de 2015 per la Direcció General de Política
Financera (Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per
a l’exercici de 2015). D’haver considerat els citats criteris en la dotació per
insolvències, aquesta hauria augmentat en 166.137,23 euros, situant-se per tant,
en 1.689.233,31 euros, i en conseqüència, el Romanent de Tresoreria per a
Despeses Generals hagués estat de 5.027,48 euros, xifra que seria insuficient per
assumir el Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i el
compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents
de crèdit incorporables (168.931,88 euros), esmentats anteriorment.



L’Organisme Autònom Radio Canet presenta un Romanent de Tresoreria per a
despeses generals positiu per import de 11,04 milers d’euros, així com un estalvi
net de 11,38 milers d’euros, havent absorbit l’import de 46,80 €, corresponents a
obligacions de l’exercici 2013, imputades en l’exercici 2014.



Pel que fa a la regla de la despesa, tal i com ja s’havia previst en l’aprovació del
pressupost de l’exercici 2014, s’incompleix en la Liquidació del Pressupost la Regla
de la Despesa, havent aprovat en sessió plenària de 7 de maig de 2014, un Pla
Econòmic i Financer per a donar compliment a l’objectiu d’estabilitat
pressupostaria i de la regla de la despesa en el termini màxim d’un any.
Així mateix, en el citat informe d’Intervenció també es posa de manifest el
següent:



El Resultat Pressupostari no conté sota l’epígraf d’obligacions reconegudes,
obligacions que atenent al principi d’anualitat haurien d’enregistrar-se en
l’exercici, i que varen ésser enregistrades en l’exercici anterior, en concret:
DATA
FACTURA

PROVEÏDOR

23/12/2013 Ungravity Board, S.L.
27/12/2013 Ingens Networks, s.L.
27/12/2013 Sono Tecnologia Audiovisual,SL.
30/12/2013 Impala Network Solutions, SL.
30/12/2013 Const. Ribalta Farré, SL.
30/12/2013 Const. Ribalta Farré, SL.

DESCRIPCIÓ
Pista Skatepark
10 equips informàtics i llicències
Microfonia sala de plens
Cablejat Ajuntament
Obra Romaní i Oliver
1a fase obra OAC

IMPORT
18.150,00 €
9.999,44 €
6.929,80 €
13.078,39 €
30.000,00 €
49.110,00 €
109.117,63 €
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Per altre banda, considerant el volum del saldo de l’epígraf de “Fiances i dipòsits
rebuts a curt termini”, caldria procedir a analitzar individualitzadament les fiances
i dipòsits pendents de cancel·lació amb la finalitat de donar de baixa aquelles
fiances i dipòsits prescrits (Saldo a 31 de desembre de 2014: 576.208,22 €).



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

 Finançar la incorporació al pressupost del nou exercici de les obligacions, que no
s’han reconegut en el pressupost durant l’exercici liquidat, per import de
46.487,62 euros, respecte de l’Ajuntament i 1.295,55 euros respecte de
l’Organisme Autònom Ràdio Canet segons el següent detall:
- Ajuntament:
Concepte
RECANVI MAQUINA DE LA PLATJA
TREBALLS 2on.INSTITUT
MATERIAL VARIS OF. INF.I TURISME
MATERIAL VIES PUBLIQUES
MATERIAL VIL.LA FLORA
MATERIAL VARI SERVEI ENLLUMENAT
REVISAR VEHICLE 9005BMH PER ITV
GRAVACIÓ I EDICIÓ VARIS PER LA BILBIOTECA
CONFECCIÓ DE 2 LONES FAÇANA CASA MUSEU
SORTIDA AL TEATRE ROMEA 17-12-14
TREBALLS EXTRAORDINARIS ENLLUMENAT ENTORN EXCASETA INF. I TUR.
TREBALLS PREVIS PORTAR NOVA CANONADA AIGUA A LA VORERA PS. MARITIM
TREBALLS NOU DRENATGE I EVACUACIÓ AIGUES PLUVIALS EXCASETA INFORM. I TURISME
MODIF.PROJECTE I DIREC.FACULTATIVA OBRES EXCASETA INFORM. I TURISME
APORTACIÓ RADIO CANET RESTA NOV. I DES.2014
PRESTEC 2014 PENDENT RETORNAR EN L'EXERCICI 2015

Aplicació
21 15500 21300
21 15500 21000
21 15500 21000
21 15500 21000
31 33000 21201
21 16500 21000
21 15500 21400
31 33400 22609
31 33400 22609
31 33400 22609
21 15500 61900
21 15500 61900
21 15500 61900
21 15500 61900
33 49100 41000
40 23000 83000
Total

Import
3.500,02 €
266,20 €
1.245,47 €
1.194,92 €
249,84 €
726,00 €
478,55 €
217,80 €
1.593,57 €
302,50 €
2.654,74 €
3.000,80 €
6.087,57 €
3.267,00 €
17.202,64 €
4.500,00 €
46.487,62 €

Aplicació
2014 10 93400 35900
2014 10 93400 35900
2014 10 23100 16000
Total

Import
22,75 €
27,58 €
1.245,22 €
1.295,55 €

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

- Organisme Autònom Ràdio Canet:
Concepte
COMISSIONS VARIES I CORREO BANCARI
COMISSIONS VARIES
APORTQCIÓ QUOTA EMPRESERIAL DESEMBRE 2013

 Finançar les obligacions derivades per la devolució d’ingressos, per import de
47.254,70 €, pel que respecte a l’Ajuntament.
 L’Ajuntament ha assumit compromisos que s’han d’incorporar al nou pressupost
(import de les A i D a incorporar), per import de 75.189,56 €, que no estan
finançats amb romanent afectat, majors ingressos o compromisos certs
d’aportació, els quals haurà d’assumir, ja que són compromisos realitzats per
l’Entitat.
Addicionalment, al que s’ha dit anteriorment, pel que respecte al contingut dels
esmentats comptes, el mateix s’ajusta al que disposen els articles 208 a 212 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i les regles 408 a 433 de la Instrucció de
comptabilitat per a l’administració local aprovada per Ordre ministerial de 17 de
juliol de 1990, amb les següents observacions:


Pel que respecte a als comptes de naturalesa extra pressupostària, caldria
analitzar individualitzadament els apunts que conformen els saldos comptables, i
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procedir, si s’escau, a la regularització dels mateixos (Saldo a 31 de desembre de
2014: 157.059,91 €).


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



Sota l’epígraf d’Altres inversions i crèdits a llarg termini de l’Actiu del Balanç
de Situació, l’Ajuntament té enregistrat per import de 295.291,36 euros, el
préstec atorgat a la Fundació els Garrofers en data 13 de juny de 2012 en virtut
d’allò previst en el Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer de 2012. Durant
l’exercici 2014, s’han satisfet per la Fundació 18.455,72 euros corresponents a
amortització de capital que han estat enregistrats com ingressos financers de
l’exercici. D’haver considerat aquesta xifra com a amortització del capital atorgat,
la xifra pendent a 31 de desembre que figuraria a l’actiu del Balanç hagués estat
de 276.835,64 euros, sent per tant l’epígraf d’Altres interessos en el Compte de
Resultats de 58.243,88 euros.
Pel que respecte a l’Organisme Autònom Ràdio Canet, s’informa per aquesta
intervenció:



Enregistrat sota l’epígraf de “Col·laboracions Externes”, per import de 45.658
€, hi figuren els imports compromesos i liquidats als col·laboradors de la Ràdio.
Atenent a la naturalesa de les operacions enregistrades, aquestes podrien ésser
considerades com a retribucions de personal.”

La Comissió Especial de Comptes, reunida en data 30 de juliol de 2015, va aprovar
per unanimitat dels membres presents els acords següents:
PRIMER.- Dictaminar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar
corresponent a l’exercici 2014, integrat pels comptes anuals de l’Ajuntament i
l’Organisme Autònom Administratiu Ràdio Canet.
SEGON.- Exposar al públic durant un termini de quinze dies els esmentats comptes a
fi que els puguin examinar i, si ho consideren convenient, presentar reclamacions
durant aquest termini de quinze dies i vuit dies més.
TERCER.- Sotmetre a aprovació del Ple de l’Ajuntament l’aprovació del compte
general en cas que en el termini esmentat en el paràgraf anterior no s’hagin presentat
reclamacions.

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 21 de setembre 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
d’Administració Oberta, s’aprova per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas,
Ivan Aranda Mena, Àngel López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló Renau, M.
Assumpta Revoltós Vaquer, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M.
Àngels Isart Falceto i Toni Romero Carbonell, dues abstencions de les regidores
Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés Mas i un vot en contra de la regidora Raquel
Serra Lerga:
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PRIMER.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat
pels estats i comptes anuals d’aquest Ajuntament i de l’Organisme Autònom
Administratiu Ràdio Canet corresponents a l’exercici de 2014.
SEGON.- Aplicar durant l’exercici 2015 les recomanacions establertes per la
Intervenció, i en virtut de l’establert en l’article 218 de la Llei reguladora de les
hisendes locals donar compte al Ple de la corporació, les objeccions efectuades per
aquesta intervenció.
TERCER.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General
de l’Administració Local els estats i comptes anuals que integren el compte general
de l’Ajuntament.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica
que un cop ha passat per la Comissió Especial de Comptes i s’han fet tots els
passos preceptius, es porta a consideració del Ple l’aprovació del compte general de
l’Ajuntament de Canet de Mar de l’exercici 2014. Explica que l’exercici 2014 s’ha
tancat amb un romanent positiu de Tresoreria de 171.000 euros i un resultat
pressupostari també positiu de 277.000 euros. Fent un breu anàlisi del balanç, es
veu que el fons de maniobra, és a dir, els deutors a curt termini menys els creditors
a curt termini, és positiu per un import de 255.000 euros. Aquest concepte
reflecteix la capacitat de fer front als proveïdors a curt termini. A tall d’exemple
explica que el fons de maniobra a finals de l’exercici 2011 era negatiu per un import
de 3 milions d’euros. El deute financer s’ha reduït fins als 8,6 milions d’euros, quan
a l’exercici anterior era de 10,3 milions d’euros. Al seu parer, encara és un
endeutament excessiu, però s’ha d’anar generant any rere any romanent positiu
per situar-lo en uns límits normals per la dimensió del municipi de Canet de Mar,
que estima al voltant dels 6 milions d’euros, per poder fer una gestió amb
finançament extern i fer-ho d’una manera correcta. Pel que fa als resultats, aquest
exercici ha tingut un resultat positiu d’1,6 milions d’euros i un flux d’efectiu positiu
de 2,4 milions d’euros. La despesa corrent s’ha reduït en 329.000 euros,
bàsicament per la reducció de les provisions. Ha cregut oportú aportar aquestes
dades, tot i tenint en compte que el que es proposa a l’aprovació del Ple no és la
gestió en si mateixa, sinó el contingut del compte.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
han analitzat la documentació i reconeixen l’esforç que s’ha fet per anar eixugant el
deute i poder pagar amb els terminis establerts. Hi ha aspectes i procediments que
calen millorar, tal i com el senyor Gregori ha comentat i, per aquest motiu el seu
vot serà d’abstenció, en base als informes desfavorables que hi ha, d’acord amb
aquests aspectes que s’han de millorar.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica
que hi votarà en contra perquè el seu grup municipal no hi va intervenir i perquè hi
ha alguns informes d’Intervenció desfavorables. Tot i així, se suma al
reconeixement de la senyora Tamayo de l’esforç que s’ha fet durant l’any 2014 per
anar eixugant el deute.
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 36/2015
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2015, existeixen despeses
que no poden demorar-se a l’exercici següent i la previsió pressupostària resulta
insuficient per a poder-les atendre adequadament.
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De conformitat al que disposen els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
s’ha d’incoar el corresponent expedient de modificació número 36/2015, de
transferència de crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2015, que s’haurà de
finançar mitjançant baixes o anul·lacions d’altres partides.
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2015 aprovat inicialment pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de data 27 de novembre de 2014 i tenint en compte allò
que disposa l’article 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 17 de setembre de 2015, el qual es
transcriu a continuació:
“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE
LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 36/2015,
amb destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant
transferència de crèdit, presentada per l’alcaldia la proposta de modificació, en
compliment del que disposen els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 40,
41 i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe:
LEGISLACIÓ APLICABLE
Els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposen:
“Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció
correspon al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de
personal.
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit
amb subjecció al que disposen els apartats anteriors.
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin
aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la Llei.
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.
1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents
limitacions:
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.
b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats.
c. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin
als programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran d'aplicació quan es
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tracti de crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives
aprovades pel Ple.”
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als
extraordinaris concedits durant l'exercici.
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats.
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació de la mateixa es el Ple de l’Ajuntament.
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
Segons disposen els articles 180.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 42.1 del Decret 500/1990,
de 20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions,
publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos els expedients de
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es dir:
3.1. Proposta amb Memòria Justificativa de l’Alcalde - President.
3.2. Informe de la Intervenció.
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament.
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el Tauler
d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació de
reclamacions durant l’esmentat període.
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició
pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de
un mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la finalització del de la
publicació pública, i les reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, si no
es resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les
modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament
aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial
del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a Barcelona. La remissió es realitzarà
simultàniament a la tramesa al Bolletí Oficial de la Província., a que es refereix
l’apartat anterior.
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació
indicada en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva
aprovació.
3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit
podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis
que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció.
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CONCLUSIÓ
La proposta de modificació de crèdit número 36/2015 que es descriu a continuació,
es conforme a la legislació aplicable:
Altes:
Partida
11 92000
11 92000
11 92000
20 15100
21 16000
21 15320
21 15321
30 43000
42 31101
31 33000
31 33700
43 13000
43 13300
43 13300
52 34200

20203
22500
27001
22706
21000
21706
21000
22799
21200
22706
22701
21201
20400
22400
62300

Descripció
LLOGUER DE TERRENEYS
TRIBUTS
IMPREVISTOS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
CLAVEGUERAM
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
MATERIAL OBRES VARIS
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMP.-CANET ROCK
MANTENIMENT PLATJA
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
SEGURETAT PAUS
EDIFICI POLICIA LOCAL
LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT
PRIMES ASSEGURANCES-VEHICLES
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
Total Altes

Import
3.329,29
134,80
998,40
4.964,22

€
€
€
€

2.998,38
8.534,64
2.434,08
2.284,00
4.973,10

€
€
€
€
€

5.318,67 €
306,00 €
337,00 €
4.600,00 €
193,66 €
8.000,00 €
49.406,24 €

62300
62200
62300
22609

Descripció
COMPACTES ARXIU
PASSAREL.LES FORMIGÓ PLATJA
DUTXES PLATJA
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
Total Baixes

Import
5.318,67 €
22.837,17 €
13.250,40 €
8.000,00 €
49.406,24 €

Baixes:
Partida
31 33220
42 31101
42 31101
52 34000

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 21 de setembre 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’Administració Oberta,
s’aprova per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel
López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló Renau, M. Assumpta Revoltós
Vaquer, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto i
Toni Romero Carbonell, i tres abstencions de les regidores Raquel Serra Lerga,
Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés Mas:
PRIMER.- Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número
36/2015, finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses:
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Altes:
Partida
11 92000
11 92000
11 92000
20 15100
21 16000
21 15320
21 15321
30 43000
42 31101
31 33000
31 33700
43 13000
43 13300
43 13300
52 34200

20203
22500
27001
22706
21000
21706
21000
22799
21200
22706
22701
21201
20400
22400
62300

Descripció
LLOGUER DE TERRENEYS
TRIBUTS
IMPREVISTOS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
CLAVEGUERAM
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
MATERIAL OBRES VARIS
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMP.-CANET ROCK
MANTENIMENT PLATJA
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
SEGURETAT PAUS
EDIFICI POLICIA LOCAL
LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT
PRIMES ASSEGURANCES-VEHICLES
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
Total Altes

Import
3.329,29
134,80
998,40
4.964,22

€
€
€
€

2.998,38
8.534,64
2.434,08
2.284,00
4.973,10

€
€
€
€
€

5.318,67 €
306,00 €
337,00 €
4.600,00 €
193,66 €
8.000,00 €
49.406,24 €

62300
62200
62300
22609

Descripció
COMPACTES ARXIU
PASSAREL.LES FORMIGÓ PLATJA
DUTXES PLATJA
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
Total Baixes

Import
5.318,67 €
22.837,17 €
13.250,40 €
8.000,00 €
49.406,24 €

Baixes:
Partida
31 33220
42 31101
42 31101
52 34000

SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 36/2015 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 179.2 en relació amb l’article 169.1 del
RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i l’article 42.1 en relació amb l’article 20.1 del RD
500/1990, de 20 d’abril.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, es deurà d’introduir en la
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de
la codificació orgànica.
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2015, resumit per capítols
com segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:
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Capítol
1
2
3
4
5
7
8
9

1
2
3
4
6
7
8
9

Denom inació
ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Transferència Capital
Actius Financers
Passius Financers
Total Ingressos
Despeses
Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions Reals
Transferència Capital
Actius Financer
Passius Financers
Totals despeses
Diferència

Pressupost
Modificacions
Inicial
Exercici
6.210.364,00 €
20.000,00 €
2.739.476,00 €
12.100,00 €
3.467.024,00 € 486.625,60 €
98.300,00 €
0,00 € 340.079,62 €
0,00 € 597.956,21 €
0,00 €
12.535.164,00 € 1.436.761,43 €

Modificació 33/2015
Augm ent
Dism inució

4.988.210,00 € 170.251,43 €
4.451.880,00 € 110.109,02 €
286.400,00 €
386.072,00 €
90.611,60 €
778.866,00 € 1.065.789,38 €
0,00 €
0,00 €
1.498.500,00 €
12.389.928,00 € 1.436.761,43 €
145.236,00 €

0,00 €

0,00 €

41.406,24 €

8.000,00 €

8.000,00 €

41.406,24 €

49.406,24 €

49.406,24 €

Pressupost
Definitiu
6.210.364,00 €
20.000,00 €
2.751.576,00 €
3.953.649,60 €
98.300,00 €
340.079,62 €
0,00 €
13.971.925,43 €
5.158.461,43 €
4.595.395,26 €
286.400,00 €
476.683,60 €
1.811.249,14 €
0,00 €
0,00 €
1.498.500,00 €
13.826.689,43 €
145.236,00 €

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica
que el govern municipal creu oportú proposar al Ple l’aprovació de la modificació del
pressupost, pel que fa a l’augment dels recursos econòmics de diverses partides,
l’assignació inicial de les quals s’ha comprovat que era insuficient, en el transcurs
de la gestió anual, per dur a terme els projectes que finançaven o bé perquè han
sorgit noves necessitats. En contrapartida, es disminueix l’assignació inicial d’altres
projectes que han tingut romanents o que es duran a terme en el proper exercici.
Per tant, aquesta modificació no altera l’import total del pressupost i també es
manté el principi d’equilibri pressupostari.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, demana que
expliquin per què no s’han dut a terme dues inversions pressupostades, com són
les passeres i les dutxes de la platja. Com que aquestes inversions no s’han fet, el
pressupost ha anat a altres partides. No qüestionen que aquestes altres partides no
siguin necessàries, sinó que consideren que les passeres i les dutxes de la platja
també ho eren.
El senyor Gregori explica que aquestes dues partides d’inversions en
infraestructures a la platja van ser objecte de licitació per a la seva contractació.
Aquest procediment de contractació va quedar desert perquè les empreses que s’hi
van presentar no complien els requisits que s’exigien per poder contractar amb
l’Administració, com és estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i amb
l’Administració Tributària. Com que són inversions necessàries per a l’estiu, han
decidit reassignar aquests diners a altres necessitats que han sorgit aquests últims
mesos i dur a terme aquestes contractacions de cara a l’exercici vinent.
La senyora Tamayo comenta que ja ha dit que no qüestionava que els altres serveis
o necessitats a què es destinaven aquests recursos no fossin necessaris, però
considera que si dues empreses, que són les que es van presentar en aquest
procediment, no complien aquests requisits, es podria haver demanat a altres
empreses que també es dediquin a aquests subministraments. Pregunta si la raó
per la qual no es va fer va ser perquè es van quedar sense termini per poder posar
aquestes passeres i dutxes, ja que, com molt bé ha dit el senyor Gregori és un
subministrament de temporada.
La senyora alcaldessa explica que esperen poder incoar el procediment de
contractació d’aquests subministraments abans que s’acabi aquest any.

32
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la
seva intervenció va en la línia de la de la senyora Tamayo, però per unes altres
qüestions. Han observat que es dóna d’alta una partida de maquinària
d’instal·lacions i utillatge per un import de 8.000 euros i es dóna de baixa una altra
partida pel mateix import d’activitats culturals i esportives. Demana que expliquin
quines són aquestes activitats que es deixen de fer. També hi havia una partida
destinada a treballs que havien de fer altres empreses per al Canet Rock i a la
Comissió Assessora van explicar que es destinarien a pagar les hores extres de la
Policia de Sant Pol, que va venir a Canet. Pregunta si realment és així. Pel que fa a
les licitacions, és evident que si les empreses no compleixen les seves obligacions
tributàries no poden tenir accés a cap contracte amb l’Administració. Considera que
s’hauria hagut de tenir una altra opció per no quedar-se sense cap empresa.
El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, explica que
s’ha fet aquesta modificació perquè aquestes activitats d’ara fins a finals d’any ja
queden cobertes sense la necessitat d’aquests 8.000 euros i per això han cregut
convenient traspassar-los a la partida de maquinària i instal·lacions, per si s’ha de
fer alguna intervenció d’aquí a finals d’any en alguna instal·lació esportiva.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que votaran a favor d’aquesta modificació, tot i que s’ha
presentat amb molt poc temps, igual que també van votar a favor de la primera
que van presentar, perquè entenen que les necessitats són canviants, que el
dinamisme que genera l’activitat local fa necessari precisament això, que els diners
que no s’han gastat en una banda es puguin fer servir per altres coses que han
sorgit de manera imprevista. Demana al govern que ara que són coneixedors del
funcionament diari d’un Ajuntament, quan es trobin a l’oposició també votin a favor
de les modificacions de pressupost, amb la mateixa consideració que el seu grup
municipal està fent, ara que és a l’oposició. Dit això, vol fer una aportació
constructiva i és que la partida de lloguer de terrenys, destinada a llogar espais
com el solar de l’empresa Diagonal per utilitzar-lo com a aparcament, es podria
augmentar de consignació i utilitzar aquests diners per condicionar aquest espai,
del qual hi ha fins i tot un estudi tècnic fet que manifesta que hi caben unes 180
places d’aparcament. També comenta que celebra que hi hagi una partida
destinada al clavegueram, ja que quan eren al govern, el regidor d’Obres i Serveis
insistia en la precarietat del clavegueram del municipi, encara que la quantitat que
s’hi ha destinat és simbòlica, però deixa entreveure la voluntat de posar fil a l’agulla
per poder començar a arranjar aquest problema.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que l’assumpte del
lloguer de terrenys té a veure amb un conveni amb els propietaris de Diagonal-Mar
per poder tirar endavant la possibilitat d’utilitzar aquell espai com a aparcament. La
seva intenció és fer un conveni com el que es té amb el propietari de la finca de La
Carbonella. Amb aquest conveni es disposaria d’unes 400 places d’aparcament,
cosa que és molt necessària i molt interessant per a Canet de Mar. És cert que hi
ha una proposta d’obres en aquell terreny, però s’ha de tenir en compte que,
segons el POUM, en aquella zona hi va un passeig on s’hi poguessin posar cotxes.
Després també s’ha de tenir en compte que hi ha tota una altra part de terreny que
és privat i on s’edificarà. L’Ajuntament tenia un pressupost de 100.000 euros i
escaig per adequar la part propietat de l’Ajuntament i, per tant, han cregut que
abans de signar un conveni amb els propietaris calia esperar tenir tota la part de
terreny que li correspon a l’Ajuntament. Mentrestant es van adequant altres
terrenys, com per exemple el terreny dels vagons de la RENFE, on hi caben unes 41
places de pàrquing i així es va descongestionant el centre del poble i tothom podrà
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trobar una plaça d’aparcament. Així, doncs, no troben que aquests 100.000 euros
per adequar aquest espai de Diagonal siguin tan imprescindibles, ara mateix.
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA
30.06.15 AMB RELACIÓ A LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES
El Ple Municipal de data 30 de juny de 2015, va aprovar l’establiment del règim de
dedicació dels membres polítics de la Corporació, i del seu règim de retribucions i
indemnització.
Entre els punts aprovats hi ha:
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, l’alcaldessa Sra.
Blanca Arbell i Brugarola exercirà els seu càrrec en règim de dedicació parcial amb el
percentatge de dedicació del 30%,que equival a un mínim de 12 hores setmanals de
treball efectiu, i a partir de la constitució del nou Consell Comarcal del Maresme
exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. A aquest efecte serà donada
d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.
.../...
QUART.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les
quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any
i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre; que es
meritaran des de l’1 de desembre de l’any anterior fins al 31 de maig de l’any en curs,
la de juny i des de l’1 de juny fins al 30 de novembre, la de desembre.
1. ALCALDESSA
- Senyora Blanca Arbell i Brugarola
Del 13 de juny de 2015 fins a la data de constitució
del nou Consell Comarcal del Maresme
A partir d’aquella data en endavant
.../...

12.174,12 euros/any
40.580,40 euros/any

Atès que en data 27 de juliol de 2015 es va constituir el Consell Comarcal, sortit de
les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.
Atès que en data 15 de juliol, l’alcaldessa de Canet de Mar, va prendre possessió
del càrrec de diputada a la Diputació de Barcelona.
Atès que el Ple de Diputació, en sessió extraordinària de data 29 de juliol, va fixar
el nombre de membres de ple dret que exercirien el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial, així com les seves retribucions i les indemnitzacions per les
assistències a les sessions del Ple i de les Comissions informatives i de seguiment,
en el sentit de:
Cinquè. ACORDAR que els membres electes que no exerceixen el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre una indemnització per
assistència efectiva a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de
seguiment corresponents a les àrees executives en les quanties econòmiques brutes
que a continuació es determina:
A) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 850 EUR.
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B) Per assistència efectiva a les sessions de les 5 comissions informatives i de
seguiment i de la Comissió especial de Comptes: 390 EUR
No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les
comissions especials ni d’altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la
corporació.

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 21 de setembre de 2015,
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement
aquesta proposta.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada
per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, en concordança
amb l'article 166 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, els membres de les
Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus
càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a
percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la
Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les
despeses realitzades en l’exercici del càrrec, de conformitat amb la proposta de la
Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per deu vots a favor dels
regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer,
Laureà Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel López Solà, Coia Tenas
Martínez, Esther Agulló Renau, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Raquel Serra Lerga,
i sis abstencions dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M.
Àngels Isart Falceto, Toni Romero Carbonell, Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés
Mas:
PRIMER.- Modificar l’acord del Ple de 30 de juny de 2015, en relació amb el règim
de dedicació i les retribucions de l’alcaldessa Sra. Blanca Arbell i Brugarola, quedant
establert de la manera següent:
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 1 d’agost de 2015, l’alcaldessa
Sra. Blanca Arbell i Brugarola exercirà els seu càrrec en règim de dedicació
parcial amb el percentatge de dedicació del 70%, que equival a un mínim de
28 hores setmanals de treball efectiu. A aquest efecte serà donada d’alta al
règim corresponent de la Seguretat Social.
.../...
QUART.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les
atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació
es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a
les mensualitats de juny i desembre; que es meritaran des de l’1 de
desembre de l’any anterior fins al 31 de maig de l’any en curs, la de juny i
des de l’1 de juny fins al 30 de novembre, la de desembre.
1. ALCALDESSA
- Senyora Blanca Arbell i Brugarola
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A partir del dia 1 d’agost de 2015
.../...

28.406,28 euros/any

SEGON.- Notificar aquest acord a l’alcaldessa, Sra. Blanca Arbell Brugarola.
TERCER.- Publicar l’anunci d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, en primer lloc
felicita la senyora alcaldessa per aquest càrrec a la Diputació. Esperen que li vagi
molt bé i sobretot que sigui profitós per al municipi, ja que s’ha pogut comprovar
que estar en aquestes institucions pot ser beneficiós per al municipi. Tot i així,
consideren que un alcalde hauria d’estar al 100% per al seu municipi. Com que no
serà així, repeteix que esperen que pugui treure algun benefici per Canet de Mar
d’ostentar aquest càrrec de diputada.
La senyora alcaldessa explica que aquest benefici ja s’ha pogut comprovar, ja que
hi havia dues subvencions que estaven encallades i ja han vist la llum.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, celebra
la notícia que acaba de donar d’aquestes dues subvencions que s’han desencallat.
També celebra que sigui sincera i que admeti que dedicarà una part a ser diputada i
una altra part del seu temps a ser alcaldessa i que la retribució quedi repartida. Tot
i així, Som Canet sempre recomana que no hi hagi duplicitats de càrrec.
La senyora alcaldessa explica que si hi ha aquesta duplicitat de càrrec és
precisament pel que ha dit abans la senyora Tamayo i és per aprofitar el fet d’estar
dins d’una altra administració i no deixar escapar cap de les oportunitats que
sorgeixen per poder millorar el municipi. Així, doncs, tot i que al municipi hi fa
jornada completa, perquè s’hi està més hores de les que toca, combina els dos
càrrecs i el poble se’n beneficia.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que no els sembla bé que la senyora alcaldessa no pugui
estar al 100% de dedicació al poble. Per sort o per desgràcia han tingut altres
exemples d’alcaldes que han tingut més d’un càrrec i aquest aspecte s’ha fet molt
feixuc. La seva formació, amb un àmbit merament municipal, creu que l’alcalde ha
d’estar dedicat al 100% al seu poble, en cos i ànima. Malgrat això, s’abstindran
perquè el seu pensament no té per què ser necessàriament la veritat i li
concedeixen el benefici del dubte, de si és capaç d’aconseguir coses a la Diputació
que beneficiïn Canet. Comenta que la senyora Tamayo l’ha felicitada pel càrrec,
però ell sincerament no la pot felicitar perquè és un aspecte en el qual no creu i
consideren que a priori és un demèrit per al bon funcionament del municipi.
La senyora alcaldessa explica que només té reconegut un 70% de la dedicació a
l’Ajuntament econòmicament, però això no vol dir que no hi dediqui tot el temps
que té. Explica que és una diputada sense cartera i això representa que ha d’anar a
la Diputació un cop per setmana, unes hores del matí a Barcelona. Aquestes hores
són les que aprofita per poder desencallar els assumptes que estan encallats.
Tenien sol·licitada una subvenció per a un estudi sobre el personal, per poder
signar el conveni amb els treballadors que estava encallada i la setmana que ve la
signaran. Hi havia una sol·licitud d’espai a l’escola de teixits que també estava
aturada i la setmana que ve ja tindran la clau d’aquest espai. També estan
tramitant la subvenció del projecte PONT i els mateixos tècnics municipals
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comenten que no és normal que aquests assumptes es despatxin amb tanta
rapidesa. Per tant, que tingui una dedicació del 70% o del 50% no vol dir que
només dediqui aquest tant per cent a l’Ajuntament, ja que hi dedica moltes més
hores i també parla per la resta de regidors. Tots els que són aquí ho fan per
voluntat i no prioritzen cap altra cosa que no sigui el poble.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, comenta que
des del seu punt de vista un alcalde té tantes coses a fer i és tan feixuc aquest
càrrec, que consideren que no és que es necessiti el 100% de la dedicació, sinó que
exigeix el 140%. Ells han estat a govern i ho han pogut comprovar. Una altra cosa
és que des de dins de la Diputació es tingui l’oportunitat d’agilitar aquestes
subvencions, tot i que, d’altra banda, creu que haurien arribat, tard o d’hora, ja que
la Diputació, d’acord amb l’experiència que ha viscut ell, reparteix en funció d’uns
barems, amb un percentatge de diners anual per a cada poble. L’any que ve es
veurà si aquests diners s’han incrementat. De tota manera, se suma a felicitar la
senyora alcaldessa i espera que aporti a Canet tot el que pugui.
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que la
duplicitat de càrrecs en aquests assumptes és molt relatiu, ja que per Llei, una
persona que és diputada ha de ser un càrrec electe, igual que un conseller del
Consell Comarcal, també ho ha de ser. Considera que en aquest cas no es pot
parlar de duplicitat de càrrecs perquè un no pot ser sense l’altre. Pel que fa al fet
que la senyora alcaldessa sigui diputada, per una banda la satisfà perquè serà un
bé per al poble, però per una altra banda la indigna perquè demostra com funciona
de malament la Diputació, des del moment que hi hagi d’haver algú a dins perquè
el poble en surti beneficiat, ja que Canet de Mar no és ni més ni menys que Sant
Pol o Calella. Evidentment, ho agraeix perquè això vol dir que la senyora alcaldessa
està fent una bona feina, però considera que no hauria de ser així.
La senyora alcaldessa explica que no és que els pobles que tinguin diputats a la
Diputació tinguin més beneficis o privilegis, sinó que tenen una informació molt
més directa i ràpida. Explica que fins ara la Diputació ha tingut una manera de
funcionar, però ara hi ha entrat gent nova, d’ERC i de la CUP, entre d’altres i
intentaran canviar una mica les coses en la mesura del possible. Realment és una
Administració gegantina i mica en mica han d’anar descobrint com funciona.
6.APROVACIÓ
DECLARACIÓ
SERVEIS
PÚBLICS
PRIORITARIS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ESSENCIALS

I

Atès que en data 30 de desembre de 2011 es va dictar el Reial Decret Llei 20/2011
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la
correcció del dèficit pública i que l'article 3 de l'esmetada norma, ja va regular, en
relació a l'oferta pública d'ocupació o altre instrument similar de gestió de la
provisió de necessitats de personal, que no es procediria a la contractació de
personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de
funcionaris interins llevat de casos excepcionals o per cobrir necessitats urgents i
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que
es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics
essencials.
Atès que aquest posicionament s'ha mantingut en les lleis de Pressupostos Generals
de l'Estat per als exercici posteriors i en concret a l'article 21 de la Llei 22/2013, de
23 de desembre, de pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 i l'article 35
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de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya,
per al 2014,
Atès que en data 30 de desembre de 2013 va entrar en vigor la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sosteniment de l'Administració local, la qual
reajusta les competències municipals previstes a l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de Bases de Règim Local, i restableix els Serveis mínims
obligatoris que han de prestar els municipis, previstos a l'article 26 de l'esmentada
llei.
A més, el Departament de presidència de la Generalitat, en data 17 de juny ha
dictat el Decret Llei 3/2014, pel que estableix mesures urgents per a l'aplicació a
Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que requereix adequar els
serveis essencials i prioritaris a la seva ordenació.
Considerant que l'aplicació de l'esmentada normativa a aquest Ajuntament, per
quant fa referència a la determinació dels sectors, funcions i categories
professionals prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics
essencials, pot regular-se pel propi Ajuntament en ús de la potestat organitzativa i
del principi d'autonomia local que estableixen els articles 137 i 140 de la Constitució
Espanyola, la Carta Europea d'Autonomia Local de 15 d'octubre de 1985 i ratificada
per Instrument de 20 de gener de 1988 i el Títol I de la llei 7/1985, de 2 d'abril,
bàsica de Règim Local.
Vistes les previsions realitzades per la Llei 36/2015, de 26 de desembre, de
Pressupostos generals de l'estat, per a l'any 2015, en el seu article 21.Dos que
limita la contractació de personals temporal, nomenament de personal estatutari
temporal o de funcionaris interins als casos excepcionals, per cobrir necessitats
urgents i inajornables restringits als sectors, funcions i categories professionals que
es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics
essencials.
Atès que la plantilla contractada d'oficials de primera, oficials de segona, peons de
Cementiri i peons adscrits a la Brigada Municipals és el número imprescindible per
tal d'assegurar el manteniment dels edificis públics municipals i de les tasques
desenvolupades pel departament de Manteniment i Serveis a la via pública de
manera directa.
Atès que la plantilla contractada de conserges i vigilants adscrits a edificis i
equipaments municipals és el número imprescindible per garantir l’atenció mínima
a la ciutadania que els utilitza.
Atesa l'especial consideració que l'article 21.Uno.2.C de la Llei 3/2014, de 26 de
desembre dóna a servei de la Policia Local.
Considerant la necessitat de garantir el número actual de personal administratiu de
la Corporació,
Atesa l'especial conjuntura que es pot donar en determinades unitats de prestació
de serveis dotats unipersonalment.
Atesa la necessitat de garantir durant tot l'any la seguretat i eficiència en el
desenvolupament dels actes lúdics, culturals, esportiu i socials que es porten a
terme a la ciutat.
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Atesos els programes subvencionats del Servei d'Ocupació de Catalunya, tant per la
contractació de personal per desenvolupar polítiques actives d'ocupació.
Atès que tots els serveis i prestacions enumerades són pel servei que aquesta
administració ha de prestar a al ciutadania i són serveis públics essencials dintre de
les competències que la normativa atribueix a l'Administració Local.
Vist l’informe conjunt núm. 20/2015 de Secretaria i Intervenció, emès el dia 17 de
setembre de 2015, que es transcriu a continuació:
Informe núm. 20/2015 conjunt de secretaria i intervenció sobre la legalitat
de la declaració del serveis públics essencials i prioritaris.
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Daniel Martín
Enrique, Interventor municipal, emeten el següent:
INFORME
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 30 de desembre de 2011 es va dictar el Reial Decret Llei 20/2011 de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic i que l'article 3 de l'esmetada norma, ja va regular, en relació a l'oferta
pública d'ocupació o altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de
personal, que no es procediria a la contractació de personal temporal, ni al
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat de casos
excepcionals o per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials.
II.- Que aquest posicionament s'ha mantingut en les lleis de Pressupostos Generals de
l'Estat per als exercici posteriors i en concret a l'article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 i l'article 35 de la Llei
1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per al 2014.
III.- L’Ajuntament de Canet de Mar té la intenció d’aprovar un acord per delimitar
quins serveis es consideren essencials i quins sectors són els prioritaris en l’àmbit
municipal per tal de poder contractar, de forma temporal, el personal laboral o interí
necessari per a garantir la prestació adequada dels serveis públics locals.
OBJECTE D’AQUEST INFORME
La finalitat d’aquest informe és determinar l’encaix a l’ordenament jurídic de l’acord
que pretén aprovar la Corporació relatiu a la declaració dels serveis públics que es
consideren essencial i els sectors de l’administració de caràcter prioritari.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable ve determinada per la següent:
- Constitució Espanyola de 1978 (CE)
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat i sostenibilitat pressupostària,
modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre (LOESP)
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).
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- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL),
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL).
- 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 26/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2015 (LPGE)
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Les restriccions legals existents per a la contractació de personal per
part de les Entitats Locals (increment de la massa salarial).
Tal i com ha succeït en anteriors exercicis, la LPGE pel 2015 reflecteix les restriccions
relatives a despeses de personal en el sector públic arran del mandat constitucional
d'estabilitat pressupostària i de l'actual situació econòmica. A aquests efectes,
estableix, amb caràcter general, que no hi haurà increment de les retribucions
d'aquest personal durant el 2015 respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre
de 2014.
Concretament, l’article 20.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’exercici 2015, estableix el següent:
“En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014,
en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo
que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”
Així mateix, estableix la LPGE, que la massa salarial definida com a les retribucions de
personal (salarials i extrasalarials), i les despeses d’acció social meritats, no poden
superar les meritades l’any 2014.
En aquesta línia trobem l’article 20.4 de la mateixa Llei de Pressupostos que estableix
que:
“La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2015, está
integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos
de acción social devengados por dicho personal en 2014, en términos de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el apartado Dos de este artículo.”
En aquest sentit, les futures contractacions que es pretenen dur a terme haurien de
respectar l’establert en aquest punt.
Segon.- Les restriccions legals existents per a la contractació de personal per
part de les Entitats Locals ( serveis essencials i sectors prioritaris).
En la línia expressada anteriorment, la LPGE, també estableix que al llarg de 2015 no
es podrà incorporar, en el sector públic, nou personal, amb només algunes excepcions
a certs sectors considerats prioritaris.
D’aquesta forma l’article 21 de la LPGE 2015 imposa la prohibició taxativa i expressa
d’incorporar nou personal, amb excepció del comprès dins la taxa de reposició
d’efectius assenyalada en els sectors i administracions que relaciona, i el que pugui
resultar den la convocatòria d’ofertes públiques d’ocupació antigues.
Així, preveu l’article 21.2 de la Llei de Pressupostos el següent:

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

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

“Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.”
Pel que aquí ens interessa, cal dir que la LPGE pel 2015 manté les restriccions a la
contractació de personal temporal, atribuint a aquesta un caràcter rigorosament
excepcional i vinculant-ho a necessitats urgents i inajornables.
Tercer.- Competència de l’Ajuntament per aprovar una declaració sobre
funcions prioritàries i serveis públics essencials.
La normativa bàsica estatal conté una regla general de prohibició de nomenar personal
interí o contractar personal temporal durant l’exercici 2015. Tot seguit, i sense fixar
cap tipus de restricció pel que fa a la modalitat d’interinatge o de personal temporal,
preveu una excepció a la regla general referida al paràgraf anterior. Així, limita la
possibilitat de nomenar personal interí o contractar personal temporal a supòsits
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables restringides a sectors,
funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials.
Per tant, les condicions que el legislador estableix per tal que les Administracions
públiques puguin procedir a realitzar el nomenament o les contractacions de caràcter
temporal, són les següents:
a) Que existeixi una necessitat urgent i que aquesta no es pugui ajornar.
b) Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al
funcionament d’un servei públic de caràcter essencial.
Respectant aquesta previsió, de caràcter bàsic, els qui emeten aquest informe
consideren que l’Ajuntament de Canet de Mar, en base al principi d’autonomia local, i
fent ús de la potestat d’autoorganització, té la facultat de reglamentar les possibilitats
de nomenar o contractar personal interí o temporal per cobrir les seves necessitats.
Quart.- Sectors, funcions i categories professionals que tenen la consideració
de prioritàries.
D’entrada, cal posar de manifest, que la normativa bàsica no estableix una definició de
servei/sector prioritari/essencial, motius pel qual queda a arbitri de cada administració
el seu establiment en base al principi d’autonomia local i potestat d’autoorganització.
No obstant l’anterior, haurem d’entendre que són funcions, sectors o categories
prioritàries aquelles que es refereixin a necessitats públiques que requereixin d’una
actuació preferent respecte de la resta, o bé, sense les quals l’Ajuntament no pugui
prestar, amb les degudes garanties, els serveis públics a què està obligada per
imperatiu legal.
Cinquè.- Definició de servei públic essencial
La definició de servei públic essencial la trobarem recollida a la normativa de règim
local segons les competències que els municipis han de prestar per mandat legal.
En aquest sentit, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
disposa, en el seu article 25 quines són les competències pròpies dels municipis. A
continuació, a l’article 26, aquest text legal estableix quins són els serveis mínims i
obligatoris que han de prestar els municipis i que són els següents:
a) Enllumenat públic
b) Cementiri
c) Recollida de residus
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari d’aigua potable
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f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de població
h) Pavimentació de les vies públiques
I pel que fa a un municipi com Canet de Mar, i pel seu nombre d’habitants, també el
consideraran mínims i obligatoris els següents serveis:
a) Parcs públics
b) Biblioteca pública
c) Tractament de residus
També estableix l’apartat 2 d’aquest article 26 que en els municipis amb població
inferior a 20.000 habitants serà la Diputació provincial o entitat equivalent la que
coordinarà la prestació dels següents serveis:
a) Recollida i tractament de residus.
b) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
c) Neteja viària.
d) Accés als nuclis de població.
i) Pavimentació de vies urbanes.
f) Enllumenat públic.
Per coordinar la citada prestació de serveis la Diputació ha de proposar, amb la
conformitat dels municipis afectats, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
la forma de prestació, consistent en la prestació directa per la Diputació o la
implantació de fórmules de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats o
altres fórmules. Per reduir els costos efectius dels serveis l'esmentat Ministeri decidirà
sobre la proposta formulada que haurà de comptar amb l'informe preceptiu de la
Comunitat Autònoma si és l'Administració que exerceix la tutela financera.
Quan el municipi justifiqui davant la Diputació que pot prestar aquests serveis amb un
cost efectiu menor que el derivat de la forma de gestió proposada per la Diputació
provincial o entitat equivalent, el municipi podrà assumir la prestació i coordinació
d'aquests serveis si la Diputació ho considera acreditat.
També cal afegir el que estableix la Disposició Addicional segona de la Llei 7/2007, de
12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que disposa quines
són les funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals. En concret, en
l’apartat 1.2 d’aquesta disposició s’estableix que són funcions públiques necessàries en
totes les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals es reserva a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, són les següents:
a) Les de secretaria, que comprèn la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
b) Les de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i
pressupostària, i les de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
En conclusió, i atès que es tracta d’una excepció a la regla general, les contractacions
temporals que es duguin a terme en l’àmbit dels servis essencials i sectors prioritaris
s’haurà de referir a tasques excepcionals vinculades a necessitats urgents i
inajornables, per tant, les possibles contractacions no haurien de destinar-se a tasques
de tipus estructurals, i haurien d’estar relacionades amb sectors prioritaris o que
afectin al funcionament de serveis públics essencials, amb la qual cosa, caldria
justificar el compliment d’aquest extrem amb caràcter previ a la declaració que
pretengui aprovar el Ple. Així mateix, malgrat es tracti de contractacions de caràcter
temporal s’haurien de respectar els principis constitucionals de publicitat, igualtat,
mèrit i capacitat en les diferents contractacions.
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, el dia 17 de
setembre de 2015.
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Considerant que és de la competència del Ple Municipal l'adopció dels acord relatius
a l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, així com
per a la fixació de la quantitat de les retribucions complementàries,fixes i
periòdiques dels funcionaris, segons disposa l'article 22.2 lletra i) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 52.2, lletra j) 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.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 21 de setembre de 2015,
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement
aquesta proposta.
Per tot això, i atès que l'adopció d'aquest Acord és competència Plenària, a
proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, s’aprova
per dotze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel
López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló Renau, M. Assumpta Revoltós
Vaquer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés Mas, i quatre
abstencions dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M.
Àngels Isart Falceto i Toni Romero Carbonell:
PRIMER.- Declarar serveis públics essencials de l'Ajuntament de Canet de Mar:
 Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i
obligatoris enunciats a l'article 26 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, bàsica de
règim local: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària,
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de
població, pavimentació de vies públiques.
 L'ordenació i control del tràfic en les vies urbanes i vigilància en general del
municipi.
 L'atenció d'urgències i emergències de tot tipus.
 El control sanitari del medi ambient; indústries, activitats i serveis, transports,
sorolls i vibracions, d'edificis, de la distribució i subministrament d'aliments,
de cementiris i de policia sanitària mortuòria.
 L'actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió del cens
electoral.
 La funció de fe pública i l'assessorament legal preceptiu.
 La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària.
 El serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 La funció de coordinació dels diferents serveis municipals i de l'organització
municipal, i del control dels serveis públics que presta la Corporació,
tendents a optimitzar els recursos municipals.
 Els serveis territorials d'ordenació i tramitació d'obra pública, atorgament de
llicències, inspecció, disciplina i sancions.
 Els Serveis Socials vinculats a prestacions garantides en desenvolupament de
l'article 25 de la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 Manteniment dels espais naturals.
 Conservació i manteniment de les vies públiques i espais públics.
Respecte d'aquests serveis tindran la consideració d'essencials les categories i
funcions que es considerin necessàries per garantir la seva prestació i amb les
dotacions imprescindibles per dur-los a terme.
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SEGON.- Declarar àrees o sectors prioritaris les següents àrees o sectors, amb
relació a les categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir les
funcions essencials atribuïdes a l'Ajuntament:
 Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació.
 Serveis de seguretat corporativa i del territori.
 Serveis de contractació administrativa, logística i informàtica.
 Serveis de recursos humans i organització.
 Serveis de suport i defensa jurídica i control de la despesa, i la coordinació
dels diferents serveis municipals i de l'organització municipal. I del control
dels serveis públics.
 Serveis d'atenció al ciutadà, d'arxiu i registre de documentació.
 Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius.
 Serveis d'intervenció administrativa, atorgament de llicències, d'inspecció i
altres de control preventiu.
 Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics.
 Serveis d'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció
immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 Servei d'atenció a les persones, en general.
TERCER.- Declarar que només es podrà contractar personal temporal i fer
nomenament de personal estatutari i de funcions interines, corresponents als
serveis i àrees o sectors declarats serveis essencials o prioritaris i en cas de
substitucions de forma interina de les vacants que es puguin produir o per atendre
necessitats derivades de l'organització del servei.
QUART.- Les contractacions portades a terme com a conseqüència d'aquesta
declaració de serveis prioritaris i essencials, en cap cas podran suposar un
increment de pressupost del Capítol I de personal d'aquest Ajuntament.
CINQUÈ.- Establir les directrius següents que regiran la cobertura de necessitats
de personal:
a) Les necessitats de personal que es generin durant l'exercici 2015 s'atendran,
prioritàriament, amb personal propi de la corporació, i a través dels sistemes
legalment previstos de provisió de llocs de treball i mobilitat interna. A més dels
sistemes de provisió definitiva, podrà tenir-se en consideració l'assignació
provisional de llocs de treball mitjançant expedients d'adscripció provisional de llocs
de treball mitjançant expedients d'adscripció, atribució temporal de funcions o
comissions de servei en el cas de funcionaris de carrera i de mobilitat o modificació
de les condicions de treball en el cas del personal laboral.
b) No es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la contractació de
personal laboral temporal, llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es pugui
ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà només en relació amb els serveis, funcions i
categories que la corporació ha determinat com a prioritàries o essencials. En
qualsevol cas, tindran la durada estrictament necessària.
c) Els nomenaments d'interins i contractacions temporals efectuades o en
tramitació per l'Ajuntament de Canet de Mar amb anterioritat a aquest acord seran
revisats a l'efecte de determinar el manteniment de les circumstàncies que
motivaren la seva cobertura.
SISÈ.- Publicar aquest acord al tauler d'anuncis i a la pàgina WEB de l'Ajuntament i
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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SETÈ.- Comunicar el present acord a Recursos Humans, a la Junta de Personal i al
Comitè d'Empresa.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que la Llei de pressupostos generals de l’Estat prohibeix la
contractació de personal. El problema en si no és que no es puguin fer contractes
nous, sinó que tampoc no es pot contractar ningú quan es produeix una baixa dins
del personal de què disposa l’Ajuntament, la qual cosa provoca un mal servei cap al
ciutadà. Van estar estudiant què es podia fer per solucionar aquest problema dins
de la legalitat i van trobar que altres ajuntaments havien fet aquestes declaracions
de serveis de caràcter essencial i prioritari. Alguns ajuntaments havien optat per fer
uns serveis essencials i prioritaris bastant tancats i d’altres els havien fet més
amplis. El govern de Canet de Mar ha decidit declarar uns serveis mínims bastants
amplis. Un cop aprovada aquesta proposta, el següent pas és convocar un concurs
per crear una borsa de treball perquè quan hi hagi la necessitat de cobrir alguna
baixa laboral, no s’hagi de fer de manera urgent. D’aquesta manera, ja es
comptaria amb unes persones que han fet un concurs per poder cobrir aquestes
baixes, quan es produeixin.
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
agraeix aquesta proposta perquè creuen que cal cobrir les necessitats que té el
poble i fins ara no es podia fer. També agraeix que d’aquesta manera es farà
legalment i no a dit, sinó fent un procediment com cal.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
després d’haver-se reunit prèviament amb la regidora i que els expliqués les
intencions de dur a terme aquesta iniciativa, han vist que és una manera de tenir
previsió de servei i s’evitarà el que anteriorment han vist en els informes
desfavorables d’Intervenció de contractació d’autònoms, contractacions que no
deixen de ser contractes laborals encoberts.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que tot i que creuen que aquesta és una eina útil, perquè
aquesta restricció de contractació que es pateix de fa anys està ofegant
l’administració, consideren que no és que sigui ampli, sinó que és exagerat.
Comenta que potser aquest fet pot portar problemes. La mateixa regidora de
Promoció Econòmica i Règim Intern ha comentat que s’han documentat amb altres
ajuntaments que també ho han fet i potser després del de Canet n’hi ha d’altres
que s’hi apunten i això pot comportar que es cridi l’atenció de l’Administració
General de l’Estat. Potser s’hauria d’haver acotat una mica més. Aquesta proposta
és molt bona i molt necessària però consideren que hauria de ser més restrictiva.
Per aquest motiu, el seu grup municipal s’abstindrà.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
en aquesta proposta es declaren tots els serveis com a essencials. És evident que
part del problema que s’ha patit, sobretot en el mandat anterior, era una
impossibilitat de contractar, donada tant per normes estatals com per normes
pressupostàries, ja que el problema era fer front a aquestes substitucions i a
l’increment de cost que suposaven. Consideren que és massa ampli, sobretot quan
es manifesta que també es podrà contractar per necessitats derivades de
l’organització del servei. Aquest punt és una elecció política, no és una substitució,
ja que si algú considera necessari que s’ha de contractar algú en un servei concret
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ho podrà fer. En el fons estan d’acord amb la proposta, però l’amplitud que dóna fa
que tinguin unes certes recances.
La senyora Tenas explica que evidentment ho han fet ampli per poder donar un bon
servei al poble que, al cap i a la fi, és el que volen. Aquesta proposta està dins la
legalitat, ja que s’ha estudiat molt detingudament. Així, doncs, si no es comet cap
il·legalitat ni cap al·legalitat, considera que és la manera de donar un bon servei per
al poble i per això l’han fet així d’ampli, perquè la Llei ho permet. Explica que hi ha
serveis que a priori poden semblar que no siguin essencials, però que en un
moment determinat poden portar veritables problemes amb el moviment de
personal que comporten. Per acabar, explica que aquesta proposta no s’hauria
hagut de fer si no haguessin tingut a sobre la llosa que suposa la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA
GESTIÓ DEL PROJECTE PAE MARESME
Atès que en data 29 de gener de 2015, el Ple municipal va aprovar entre d’altres,
els acords següents:
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.

Atès que, un cop signat aquest conveni el dia 24 de març d’enguany, alguns
ajuntaments de la comarca van manifestar el seu interès per adherir-s’hi, per la
qual cosa se n’ha revisat el text i s’hi ha introduït una petita modificació.
Vist i trobat conforme l’informe de la tècnica municipal de Promoció Econòmica, de
data 16 de setembre, 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
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
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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 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.
Atès que amb data 24 de març de 2015 es va realitzar a la signatura d’aquest conveni
de col·laboració per part dels alcaldes dels ajuntaments esmentats, i donat que altres
ajuntaments han mostrat interès en formar part del projecte PAE MARESME –Arenys
de Mar, Dosrius i Sant Pol-, s’ha revisat aquest conveni i s’ha introduït una petita
modificació en el seu text per poder donar entrada a les entitats que vulguin afegirs’hi.
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, vist que el Polígon de Can Misser compta
actualment amb un percentatge molt baix d’ocupació, considerem que seria important
aprovar el nou text del conveni per poder procedir a la seva nova signatura,
formalitzant així l’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, i no quedar-ne exclosos.
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar, a 16 de setembre de 2015.

Vist i trobat conforme la nova minuta del conveni a signar, que es transcriu a
continuació:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ
PART 1: INTRODUCCIÓ
PREÀMBUL
Les entitats participants del projecte: Consell Comarcal del Maresme; Ajuntament
d’Argentona; Ajuntament d’Arenys de Munt; Ajuntament de Cabrera de Mar;
Ajuntament de Canet de Mar; Ajuntament de Pineda de Mar; Ajuntament de Premià
de Dalt; Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres; Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta; Ajuntament de Santa Susanna; Ajuntament de Tordera; Ajuntament de
Vilassar de Dalt; Ajuntament de Vilassar de Mar; Associació dels Empresaris de
Polígons Industrials de Pineda de Mar, FAGEM- Federació d'Associacions i Gremis
Empresarials del 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 Polígons d’Activitat Econòmica del Maresme (PAE Maresme), els
mecanismes de funcionament del qual s’especifiquen en el conveni de col·laboració
que tot seguit es detalla.
Assisteix també el senyor Josep Lluís Valentín Martínez, Secretari General de
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, als efectes de donar fe pública en
compliment del que disposa l’article 2.h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
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
SIGNANTS DE L’ACORD
SOCI
Núm. 1

LES ENTITATS PARTICIPANTS I DE

Nom de l’entitat

Signant

LES/ELS

Càrrec

Consell Comarcal del Maresme
NIF P5800008D
SOCI
Núm. 2

Nom de l’entitat

Signant

Càrrec

Ajuntament d’Arenys de Munt
NIF P0800700G
SOCI
Núm. 3

Nom de l’entitat

Signant

Càrrec

Ajuntament d’Argentona
NIF P0800900C
SOCI
Núm. 4

Nom de l’entitat

Signant

Càrrec

Ajuntament de Cabrera de Mar
NIF P0802900A
SOCI
Núm. 5

Nom de l’entitat

Signant

Càrrec

Ajuntament de Canet de Mar
NIF P-0803900J
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SOCI
Núm. 6

Nom de l’entitat

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Signant

Càrrec

Ajuntament de Pineda de Mar
NIF P0816200J
SOCI
Núm. 7

Nom de l’entitat
Ajuntament de Premià de Dalt
NIF

SOCI
Núm. 8

Nom de l’entitat
Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
NIF P0819600H

SOCI
Núm. 9

Nom de l’entitat
Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta
NIF P0819200G

SOCI
Núm. 10

Nom de l’entitat
Ajuntament
de
Susanna
NIF P0826100J

Santa

SOCI Núm.
Nom de l’entitat
11
Ajuntament de Tordera
NIF
SOCI
Núm. 12

Nom de l’entitat
Ajuntament de
Dalt
NIF O0821300A

SOCI
Núm. 13

Vilassar de

Nom de l’entitat
Ajuntament de Vilassar de
Mar
NIF P0821700B

SOCI
Núm. 14

Nom de l’entitat
Ajuntament de Dosrius
NIF

SOCI
Núm. 15

Nom de l’entitat
Ajuntament de Sant Pol
NIF

SOCI
Núm. 16

Nom de l’entitat
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Ajuntament de Mataró
NIF
SOCI
Núm. 17

Nom de l’entitat

Signant

Càrrec

Associació dels Empresaris
de Polígons Industrials de
Pineda de Mar
NIF G 64359631
SOCI Núm.
Nom de l’entitat
Signant
18
Federació d'Associacions i
Gremis
Empresarials
del
Maresme
NIF G58822289
SOCI
Núm. 19

Nom de l’entitat

Signant

Càrrec

Càrrec

Unió de Polígons Industrials
de Catalunya
NIF G63891519
PART 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
gestió del sòl industrial i la comercialització i/o dinamització d’aquest.
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
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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 assessorar 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.
Per a l’execució de plans d’acció proposats per la comissió serà necessària la redacció
d’annexes al present conveni que hauran de ser aprovats per les entitats signants.
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.
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.
11a. INCORPORACIONS I RESCISSIONS
Es pot adherir qualsevol municipi del Maresme o qualsevol entitat que desenvolupi la
seva activitat en relació amb l’objecte del conveni.
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Per adherir-se, cal que l’òrgan competent del municipi o entitat ho aprovi i ho
comuniqui amb un document amb Registre d’Entrada a l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres, que s’ocuparà de comunicar-ho a la resta de membres per correu
electrònic. Si en el termini d’un mes des de la recepció de la comunicació cap membre
no s’hi oposa s’entendrà consentida i es formalitzarà en una addenda.

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 21 de setembre de 2015,
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement
aquesta proposta.
És per això que, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de
Promoció Econòmica i Règim Intern, s’aprova per quinze vots a favor dels regidors
Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori
Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló
Renau, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal
Serra, M. Àngels Isart Falceto, Toni Romero Carbonell, Raquel Serra Lerga i Sílvia
Tamayo Mata, i una abstenció de la regidora Agnès Cortés Mas:
PRIMER.- Aprovar la nova minuta del conveni de col·laboració per a la gestió del
projecte PAE Maresme, amb les modificacions que s’hi han introduït i que consta en
el cos d’aquesta proposta.
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola, per signar tots els
documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord.
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.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que aquest conveni es va signar durant la legislatura anterior per
activar els polígons industrials del Maresme. Aquest acord va ser promogut per la
FAGEM, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en el qual
es van sumar diferents ajuntaments de la comarca, entre ells el de Canet de Mar.
Després de constituir-se el nou Ajuntament, van tenir una primera reunió en la qual
els promotors d’aquest projecte van manifestar que hi havia altres ajuntaments que
volien afegir-s’hi, cosa que implicava una petita modificació del redactat del
conveni. Els tècnics municipals s’ho han estudiat i han manifestat que no canvia res
més. A més a més, també s’hi ha afegit Mataró, amb CETEMMSA, amb tota la part
tècnica i assessora que pot significar per a la resta d’ajuntaments. També s’hi vol
adherir l’Ajuntament de Pineda.
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI DE TRACTAMENT
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME
Atès que arran del tancament de l’abocador de Mataró als anys 80, el consistori
municipal es veié en l’obligació d’habilitar algun sistema de tractament alternatiu
per tal de donar solució a la necessitat de gestió dels seus residus.
Atès que així és com Mataró esdevingué promotor del Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme, el qual agrupà, en aquesta primera fase,
l’any 1985, 17 municipis del centre-sud de la comarca més la Diputació de
Barcelona.
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Atès que la solució escollida fou la implantació d’una Planta de Reciclatge i
Compostatge, aleshores un tipus d’instal·lació pioner, amb l’objectiu de seleccionar
els subproductes valoritzables i compostar la matèria orgànica per comercialitzar-la
com a fertilitzant orgànic -compost.
Atès que paral·lelament a la posada en marxa de la Planta de Reciclatge i
Compostatge, es va produir una època de fort creixement econòmic, de manera
que la generació de residus a la comarca va créixer a un ritme del 5% anual entre
1985 i 1990.
Atès que aquestes circumstàncies, juntament amb la legislació i sensibilització,
mediambiental, van contribuir que la resta de municipis de la comarca, junt amb el
Consell Comarcal del Maresme, sol·licitessin la seva integració en el Consorci, que
va passar a comptar amb 28 municipis, més la Diputació de Barcelona i l’esmentat
Consell Comarcal.
Atès que per acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 5 de
desembre de 1990, es sol·licità la incorporació d’aquesta Corporació al Consorci,
com a membre de ple dret.
Vist que la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans
del Maresme, en sessió de 9 de desembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els
acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb el redactat que
s’acompanya a la proposta.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han
exercit la iniciativa.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de modificació dels Estatuts del
Consorci pel que durant el període d’informació pública no es presenti cap al·legació o
suggeriment.
Cinquè.- Publicar els corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, així com la
publicació íntegra dels text de la modificació dels estatuts, definitivament aprovada al
Butlletí de la Província als efectes que preveu l’art. 70,2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Sisè.- Donar trasllat del present acord a les entitats consorciades als efectes de la
seva ratificació en els termes previstos a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 175/1995, de 13 de juny.
Setè.- Trametre el present acord juntament amb la notificació dels Estatuts aprovats
definitivament aprovada a la Direcció General d’Administració Local”.

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
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Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts
proposada s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el BOP, al DOGC, al tauler d’edictes de l’entitat i al web
municipal.
Vist l’informe emès per la Secretaria municipal de data 9 de setembre que es
transcriu a continuació:
Informe núm. 14/2015 sobre la modificació dels estatuts del “Consorci de
Tractament de Residus Sòlids Urbans 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.- Arran del tancament de l’abocador de Mataró als anys 80, l’Ajuntament de Mataró
veié en l’obligació d’habilitar algun sistema de tractament de residus alternatiu per tal
de donar solució a la necessitat de gestió dels seus residus.
És així com Mataró esdevingué promotor del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme, el qual agrupà, en aquesta primera fase, l’any 1985, 17
municipis del centre-sud de la comarca més la Diputació de Barcelona.
Tècnicament, la solució escollida fou la implantació d’una Planta de Reciclatge i
Compostatge, que aleshores constituí un tipus d’instal·lació pioner. L’objectiu de la
planta era seleccionar els subproductes valoritzables i compostar la matèria orgànica
per comercialitzar-la com a fertilitzant orgànic -compost.
II.- Paral·lelament a la posada en marxa de la Planta de Reciclatge i Compostatge, es
va produir una època de fort creixement econòmic, de manera que la generació de
residus a la comarca va créixer a un ritme del 5% anual entre 1985 i 1990.
Aquestes circumstàncies, juntament amb la legislació i sensibilització, mediambiental,
van contribuir que la resta de municipis de la comarca, junt amb el Consell Comarcal
del Maresme, sol·licitessin la seva integració en el Consorci, que va passar a comptar
amb 28 municipis, més la Diputació de Barcelona i l’esmentat Consell Comarcal.
III.- Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 5 de desembre
de 1990, es sol·licità la incorporació d’aquesta Corporació al Consorci, com a membre
de ple dret.
IV.- Per acord de la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme, en sessió de caràcter ordinari del 9 de desembre de 2014
s’aprovà, per majoria absoluta dels seus membres, l’acord inicial de modificació dels
Estatus del Consorci, per tal d’adaptar-los a la normativa següent:
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 La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
 La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa.
 El Dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona pel qual s’acorda la
classificació en grups, la fixació del nombre màxim dels membres dels òrgans de
govern i administració, així com la fixació de les retribucions del personal d’alta
direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en compliment de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció
donada per la Llei 27/2013 esmentada.
Analitzades, en essència, les modificacions que s’aprovaren, aquestes són les
següents:
Article 8: S’afegeix la presència del Consell Comarcal del Maresme a la Junta General
amb la presència d’un representant. L’article quedaria redactat tal com segueix:
“Article 8.- La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del
Consorci.
Estarà constituïda per:
a) Diputació de Barcelona.- vuit representants, designats pel seu president.
b) Consell Comarcal del Maresme.- un representant, designat pel seu president.
c) Els alcaldes dels ajuntaments indicats en l’article primer, els quals podran delegar
l’acompliment dels funcions en un regidor.”
Article 10: S’estableix que els membres representants dels municipis a la Comissió
Permanent seran designats per part de la Junta General del Consorci, atès que abans
havien de ser elegits entre els mateixos municipis. L’article quedaria redactat tal com
segueix:
“Article 10.- 1. La Comissió Permanent estarà formada pel president i nou
representants pertanyents a la Junta General dels quals tres seran designats per
la Diputació de Barcelona i sis designats per la Junta General del Consorci entre
els representants dels municipis que constitueixen la Junta General.
2. Serà competència de la Comissió Permanent:
a) Organitzar els Serveis Tècnics i Administratius
b) Executar les obres i serveis conforme als plans i pressupostos aprovats per la Junta
General.
c) Nomenament, premi i correcció del personal tècnic i administratiu.
d) L’administració dels béns i drets del Consorci.
e) L’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició de recursos i defensa
en els procediments incoats contra el Consorci.
f) La contractació d’obres i serveis i determinació del seu règim de gestió.
g) Delegar l’exercici de les seves funcions en el president o en els vicepresidents.
h) Totes aquelles que se li deleguin per la Junta General, i les que no estiguin
atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci.
i) Nomenament de dos vicepresidents d’entre els seus membres.”
Article 14: el punt 1 passa a ser l’article 18 i els punts 2 i 3, que regulaven el sistema
de retirada del Consorci d’algun dels seys membres consorciats, desapareixen.
En conseqüència, els articles 15 i 16 passen a ser els articles 14 i 15.
S’introdueix un nou article 16, amb el redactat següent:
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“Article 16: 1. Els membres del Consorci, de conformitat amb el que preveu la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, es poden separar del Consorci en
qualsevol moment atès que el Consorci no té assenyalada una durada
determinada.
2. El dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al màxim òrgan
de govern del Consorci.”
S’introdueix un nou article 17, amb el redactat següent:
“Article 17.- L’exercici del dret de separació d’un membre del Consorci es regirà
per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa.”
Seguidament, els articles 17, 18, 19, 20 i 21 canvien la seva enumeració i
passen a ser, respectivament, els articles 19, 20, 21, 22 i 23.
S’incorpora un nou article 24, amb el redactat següent:
“Article 24.- 1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
En tot cas, és causa de dissolució que s’hagin complert les finalitats estatutàries
del Consorci.
2. La Junta General del Consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de nomenar
un liquidador. A falta d’acord, el liquidador és l’administrador del Consorci.
3. El liquidador ha de calcular la quota de liquidació que correspongui a cada
membre del Consorci de conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no està
previst als estatuts, s’ha de calcular la quota d’acord amb la participació que li
correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació,
tenint en compte que el criteri de repartiment és el que disposen els estatuts.
A falta de previsió estatutària, s’han de tenir en compte tant el percentatge de les
aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al seu fons patrimonial
com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha
fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la participació
en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut
al Consorci.
4. El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el
pagament de la quota de liquidació en supòsit en què aquesta sigui positiva.
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s’estableixi als
estatuts, o a falta de previsió estatuària per unanimitat, la cessió global d’actius i
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.”
Els articles 22 i 23 passen a ser, respectivament, els articles 25 i 26.
S’incorpora un nou article 27, amb el redactat següent:
“ Article 27.- De conformitat amb la Llei 30/1992, de 36 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú el
Consorci queda adscrit a la Diputació de Barcelona degut a que aquesta
Administració pública és la que disposa del major nombre de vots en els òrgans
de govern del Consorci.”
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Desapareix la disposició transitòria segona i la disposició addicional.
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 per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 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:
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local.
- Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures
de reforma administrativa.
- 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 per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
l’integren voluntàriament:
-

El Consell Comarcal del Maresme
La Diputació de Barcelona
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
L’Ajuntament de Cabrils
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac
L’Ajuntament de Calella
L’Ajuntament de Canet de Mar
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-

L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament
L’Ajuntament

de Dosrius
de Malgrat de Mar
del Masnou
de Mataró
de Montgat
d’Òrrius
de Palafolls
de Pineda de Mar
de Premià de Dalt
de Premià de Mar
de Sant Andreu de Llavaneres
de Sant Cebrià de Vallalta
de Sant Iscle de Vallalta
de Sant Pol de Mar
de Santa Susanna
de Sant Vicenç de Montalt
de Teià
de Tordera
de Vilassar de Dalt
de Vilassar de Mar

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.
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.
Un cop passat el termini de trenta dies, sense que s’hagin presentat al·legacions,
s’entendrà aprovat definitivament i caldrà que es publiqui íntegrament el text de la
modificació dels Estatuts, 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.
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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 per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 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 per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovat inicialment
per acord de la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans
del Maresme de data 9 de desembre de 2014 per tal d’ adaptar-los a la normativa
següent:
 La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
 La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa.
 El Dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona pel qual s’acorda la
classificació en grups, la fixació del nombre màxim dels membres dels òrgans de
govern i administració, així com la fixació de les retribucions del personal d’alta
direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en compliment de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció
donada per la Llei 27/2013 esmentada.
I amb les modificacions següents:
Article 8: la Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci.
Estarà constituïda per:
a) Diputació de Barcelona.- vuit representants, designats pel seu president.
b) Consell Comarcal del Maresme.- un representant, designat pel seu president.
c) Els alcaldes dels ajuntaments indicats en l’article primer, els quals podran
delegar l’acompliment dels funcions en un regidor.
Article 10:1. La Comissió Permanent estarà formada pel president i nou representants
pertanyents a la Junta General dels quals tres seran designats per la Diputació de
Barcelona i sis designats per la Junta General del Consorci entre els representants dels
municipis que constitueixen la Junta General.
2. Serà competència de la Comissió Permanent:
a) Organitzar els Serveis Tècnics i Administratius
b) Executar les obres i serveis conforme als plans i pressupostos aprovats per la
Junta General.
c) Nomenament, premi i correcció del personal tècnic i administratiu.
d) L’administració dels béns i drets del Consorci.
e) L’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició de recursos i
defensa en els procediments incoats contra el Consorci.
f) La contractació d’obres i serveis i determinació del seu règim de gestió.
g) Delegar l’exercici de les seves funcions en el president o en els vicepresidents.
h) Totes aquelles que se li deleguin per la Junta General, i les que no estiguin
atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci.
i) Nomenament de dos vicepresidents d’entre els seus membres.
Article 14: el punt 1 passa a ser l’article 18 i els punts 2 i 3 desapareixen.
En conseqüència, els articles 15 i 16 passen a ser els articles 14 i 15.
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S’introdueix un nou article 16, amb el redactat següent:
Article 16: 1. Els membres del Consorci, de conformitat amb el que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, es poden separar del Consorci en qualsevol moment atès que el
Consorci no té assenyalada una durada determinada.
2. El dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al màxim òrgan de
govern del Consorci.
S’introdueix un nou article 17, amb el redactat següent:
Article 17: L’exercici del dret de separació d’un membre del Consorci es regirà per la
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures
de reforma administrativa.
Seguidament, els articles 17, 18, 19, 20 i 21 canvien la seva enumeració i
passen a ser, respectivament, els articles 19, 20, 21, 22 i 23.
S’incorpora un nou article 24, amb el redactat següent:
Article 24: 1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot
cas, és causa de dissolució que s’hagin complert les finalitats estatutàries del Consorci.
2. La Junta General del Consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de nomenar un
liquidador. A falta d’acord, el liquidador és l’administrador del Consorci.
3. El liquidador ha de calcular la quota de liquidació que correspongui a cada membre
del Consorci de conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no està previst als
estatuts, s’ha de calcular la quota d’acord amb la participació que li correspongui en el
saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el
criteri de repartiment és el que disposen els estatuts.
A falta de previsió estatutària, s’han de tenir en compte tant el percentatge de les
aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al seu fons patrimonial com
el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha fet
aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la participació en els
ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al Consorci.
4. El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el
pagament de la quota de liquidació en supòsit en què aquesta sigui positiva.
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s’estableixi als
estatuts, o a falta de previsió estatuària per unanimitat, la cessió global d’actius i
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.
Els articles 22 i 23 passen a ser, respectivament, els articles 25 i 26.
S’incorpora un nou article 27, amb el redactat següent:
Article 27: de conformitat amb la Llei 30/1992, de 36 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú el Consorci
queda adscrit a la Diputació de Barcelona degut a que aquesta Administració pública
és la que disposa del major nombre de vots en els òrgans de govern del Consorci.

60
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Desapareix la disposició transitòria segona i la disposició addicional.
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 per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme pel
cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.
CINQUÈ.- PUBLICAR de manera 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 per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del maresme, als efectes escaients.

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 21 de setembre 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 de la Vila, s’aprova per unanimitat dels setze regidors presents dels disset
que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovat
inicialment per acord de la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme de data 9 de desembre de 2014 per tal d’ adaptar-los a
la normativa següent:
 La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
 La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
altres mesures de reforma administrativa.
 El Dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona pel qual s’acorda la
classificació en grups, la fixació del nombre màxim dels membres dels
òrgans de govern i administració, així com la fixació de les retribucions del
personal d’alta direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona,
en compliment de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local en la redacció donada per la Llei 27/2013 esmentada.
I amb les modificacions següents:
Article 8: la Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci.
Estarà constituïda per:
a) Diputació de Barcelona.- vuit representants, designats pel seu president.
b) Consell Comarcal del Maresme.- un representant, designat pel seu
president.
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c) Els alcaldes dels ajuntaments indicats en l’article primer, els quals podran
delegar l’acompliment dels funcions en un regidor.
Article 10:1. La Comissió Permanent estarà formada pel president i nou
representants pertanyents a la Junta General dels quals tres seran designats per la
Diputació de Barcelona i sis designats per la Junta General del Consorci entre els
representants dels municipis que constitueixen la Junta General.
2. Serà competència de la Comissió Permanent:
a) Organitzar els Serveis Tècnics i Administratius
b) Executar les obres i serveis conforme als plans i pressupostos aprovats per
la Junta General.
c) Nomenament, premi i correcció del personal tècnic i administratiu.
d) L’administració dels béns i drets del Consorci.
e) L’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició de recursos i
defensa en els procediments incoats contra el Consorci.
f) La contractació d’obres i serveis i determinació del seu règim de gestió.
g) Delegar l’exercici de les seves funcions en el president o en els
vicepresidents.
h) Totes aquelles que se li deleguin per la Junta General, i les que no estiguin
atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci.
i) Nomenament de dos vicepresidents d’entre els seus membres.
Article 14: el punt 1 passa a ser l’article 18 i els punts 2 i 3 desapareixen.
En conseqüència, els articles 15 i 16 passen a ser els articles 14 i 15.
S’introdueix un nou article 16, amb el redactat següent:
Article 16: 1. Els membres del Consorci, de conformitat amb el que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, es poden separar del Consorci en qualsevol moment atès que
el Consorci no té assenyalada una durada determinada.
2. El dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al màxim òrgan
de govern del Consorci.
S’introdueix un nou article 17, amb el redactat següent:
Article 17: L’exercici del dret de separació d’un membre del Consorci es regirà per
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa.
Seguidament, els articles 17, 18, 19, 20 i 21 canvien la seva enumeració i
passen a ser, respectivament, els articles 19, 20, 21, 22 i 23.
S’incorpora un nou article 24, amb el redactat següent:
Article 24: 1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En
tot cas, és causa de dissolució que s’hagin complert les finalitats estatutàries del
Consorci.
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2. La Junta General del Consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de nomenar un
liquidador. A falta d’acord, el liquidador és l’administrador del Consorci.
3. El liquidador ha de calcular la quota de liquidació que correspongui a cada
membre del Consorci de conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no està
previst als estatuts, s’ha de calcular la quota d’acord amb la participació que li
correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint
en compte que el criteri de repartiment és el que disposen els estatuts.
A falta de previsió estatutària, s’han de tenir en compte tant el percentatge de les
aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al seu fons patrimonial
com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha
fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la participació en
els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al
Consorci.
4. El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el
pagament de la quota de liquidació en supòsit en què aquesta sigui positiva.
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s’estableixi als
estatuts, o a falta de previsió estatuària per unanimitat, la cessió global d’actius i
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.
Els articles 22 i 23 passen a ser, respectivament, els articles 25 i 26.
S’incorpora un nou article 27, amb el redactat següent:
Article 27: de conformitat amb la Llei 30/1992, de 36 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú el
Consorci queda adscrit a la Diputació de Barcelona degut a que aquesta
Administració pública és la que disposa del major nombre de vots en els òrgans de
govern del Consorci.
Desapareix la disposició transitòria segona i la disposició addicional.
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 per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.
CINQUÈ.- PUBLICAR de manera 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 per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del maresme, als efectes escaients.
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El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica
que la modificació d’aquests estatuts és molt tècnica i l’objectiu final és adaptar-los
a la nova normativa del règim local, en concret, a la Llei de regulació de les
administracions locals i a la Llei 15/2014, de racionalització del sector públic. De
manera molt resumida, explica que la modificació principal és que s’afegeix la
presència del Consell Comarcal del Maresme a la Junta General del Consorci. Per
altra banda, com ha llegit la senyora secretària s’afegeixen nous articles que
regulen la separació dels membres i el règim de disposició d’acord amb la Llei de
racionalització abans esmentada.
9.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, CANETENCS
INDEPENDENTS, SOM CANET, PP, PSC I LA CUP PER DECLARAR CANET DE
MAR MUNICIPI ACOLLIDOR DE PERSONES REFUGIADES
Atès que en els darrers anys les nombroses guerres i situacions bèl·liques han
provocat el desplaçament de milions de persones, comportant un èxode entre
països d’enormes dimensions humanitàries, amb el conseqüent patiment de les
famílies desplaçades.
Atès que aquest estiu els esdeveniments s’han desbordat i els mitjans de
comunicació s’han fet ressò d’aquesta realitat tan dura fent-nos present l’evidència
que centenars de milers de persones estan fugint de la guerra i arribant a Europa,
buscant acolliment i consol. Persones de diferents edats, famílies senceres de
diferent procedència.
L’ONU a través d’ACNUR ha confirmat que el nombre de persones refugiades ha
superat els quatre milions de persones, el que suposa, una crisi humanitària que ha
provocat el major èxode de persones des de la segona guerra mundial.
El drama és enorme, i no podem quedar impassibles. És totalment inacceptable i és
precís actuar. No podem permetre que caiguin en mans de desaprensius que fan
negoci amb el seu desconsol.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.
Atès que segons la Convenció de Ginebra, de la qual són signataris tots els països
europeus, les persones que fugen de països en guerra i conflictes cal facilitar-los
l’estatus de refugiat i donar-los protecció i garantir la vida i la integritat física.
Per tot això, s’aprova per unanimitat dels setze membres presents dels disset que
integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que han
d’abandonar les seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu
als seus països d’origen i denunciem les situacions d’abús que aquestes pateixen
per part de màfies organitzades.
SEGON.- Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera
immediata per donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que
viuen aquesta tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir
situacions d’incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius de persones
en casos d’emergències humanitàries.
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TERCER.- Demanem que es respectin els acords internacionals als quals els
nostres estats europeus estan adherits. Volem que es respecti la Convenció de
Ginebra sobre l’asil de persones i així ho demanem a l’Estat Espanyol.
QUART.- Instar a l’Estat i a la Generalitat a coordinar els municipis acollidors d’asil
per repartir la població que arribi sense penalitzar ni maltractar cap refugiat per
entrar de manera irregular si aquest procedeix d’un lloc on la seva vida corre perill.
CINQUÈ.- Instem al govern espanyol a:





Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes per a
que es transfereixin a les administracions municipals per a la seva gestió
descentralitzada,
Augmentar el nombre de places d'asil així com, la dotació pressupostària per
a millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu,
Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

SISÈ.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a:







Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el seu desplegament,
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar a les persones dels municipis en qüestió que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants,
Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació,
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones.

SETÈ.- Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les
competències en aquesta matèria per buscar solucions conjuntes i oferir una solució
al drama humanitari que estan vivint milers de persones desplaçades.
VUITÈ.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet moralment i serà municipi
acollidor comprometent-se a acollir persones refugiades i facilitar allotjament i
suport de manera temporal, coordinant-se amb les diferents entitats catalanes que
treballen en l’acollida i el servei a les persones que demanen asil.
NOVÈ.- L’Ajuntament obrirà i coordinarà una llista de famílies voluntàries per
acollir persones asilades de comú acord amb el consell comarcal.
DESÈ.- Formar part i participar a la Xarxa de Municipis Acollidors.
ONZÈ.- Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes de Catalunya, la
Generalitat, el Govern de l’Estat , l’ACNUR , asil.cat i a la Creu Roja.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, llegeix la moció.
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La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, vol agrair a
tots els grups que s’hagin posat d’acord en un assumpte important com aquest. Es
van presentar diverses mocions sobre el tema i tots els grups van cedir en unes
coses i en van aportar unes altres i és digne de mencionar que hagin estat capaços
de posar-se d’acord en un tema tan complex i tan preocupant com és el dels
refugiats de Síria.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
tal i com ha dit la senyora Cortés, s’han de felicitar tots plegats per aconseguir
consensuar un sol text. Vol demanar que totes les administracions i totes les
entitats siguin capaces de treballar juntes per poder formar part de la solució del
conflicte. Considera que la solució no es troba aquí o a Europa, sinó que la solució
comença al lloc d’origen, però sí que almenys s’hauria d’aconseguir que totes les
administracions en siguin corresponsables i que no estigui en mans d’uns o uns
altres, ja que si no hi ha coordinació s’aconseguirà poca cosa que sigui realment
efectiva.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica
que el seu grup també celebra que tot el Ple s’hagi pogut posar d’acord en un tema
tan transcendental com aquest i només caldria saber quins són els recursos de què
disposa l’Ajuntament de Canet per tirar-ho endavant, encara que s’estigui pendent
de les resolucions que han d’arribar del Consell Comarcal i de la Generalitat.
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que, en
primer lloc, de cara a l’any que ve s’augmentarà la partida d’ajuts de Benestar
Social i es destinarà entre un 10% i un 15% d’aquesta partida a aquest assumpte.
En segon lloc, la regidora delegada de Benestar Social, la senyora Esther Agulló
Renau, ja ha mantingut reunions amb el Consell Comarcal del Maresme i la Creu
Roja per intentar establir uns acords més globals i supramunicipals, ja que fins ara,
cada municipi feia pel seu compte i, més endavant, des d’altres administracions els
demanaran que es coordinin. En tercer lloc, l’Ajuntament disposa d’un pis per a
emergències, però per a situacions a curt termini. Aquest pis no pot servir per a
una família de refugiats que necessitaria estar-s’hi per un període de temps més
ampli i, per això potser s’hauria de parlar amb els bancs del poble per aconseguir
que col·laborin amb la cessió d’habitatges amb un lloguer social per poder atendre
aquestes famílies. En quart lloc, la senyora Agulló també ha parlat amb el Consell
Municipal de Cooperació per poder utilitzar una part de la seva partida a sufragar
les despeses que hi pugui haver amb els refugiats que comencin a arribar abans
d’acabar el mes de desembre, i en cinquè lloc, i punt més important, no es pot
oblidar que Canet té una societat civil molt potent que ajudarà a fer l’acollida
d’aquests refugiats. L’Ajuntament no pot ser l’única font d’acolliment, sinó que s’ha
de fer entre tots, de la mateixa manera que molts catalans van trobar un bon
acolliment en el seu periple després de la Guerra Civil. Tot i que els estats no hi van
posar massa interès, sí que van rebre l’ajuda de les persones. Així, doncs, l’últim
pas és fer una llista de les persones que estiguin disposades a acollir refugiats i
buscar la manera de coordinar-ho des del Consell Municipal de Cooperació. Per
acabar, comenta que està d’acord amb les paraules de la senyora Tamayo en
reclamar el fet que aquests conflictes s’haurien de solucionar al lloc d’origen, sense
que hi haguessin aquestes guerres i també està d’acord en el fet de demanar que
els primers països receptors de refugiats, com són Turquia o el Líban, tinguin un
suport econòmic, ja que també són països pobres i han rebut tres milions d’asilats.
Fins que aquests països no han deixat passar els asilats cap a Europa, Europa no
s’ha sentit afectada per posar-hi mà.
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La senyora Cortés vol afegir al que ha dit abans que celebra certes coses que ha
explicat el senyor Llovet. Hi ha iniciatives que ja va explicar a la Comissió
Assessora, però n’hi ha d’altres que no que l’han sorpresa gratament i volia donarlos l’enhorabona i deixar-ne constància.
La senyora alcaldessa dóna les gràcies a la senyora Cortés i explica que cada dia
van rebent un degoteig d’informació. Explica que la setmana que ve a la Diputació
es passarà una moció i des de l’Àrea d’Atenció a les Persones es va acordar que es
donaria suport als diferents actors que col·laboraran en aquesta crisi, des
d’administracions, fins a entitats que es dediquen a serveis d’emergència, per
exemple. Explica que destinaran uns 100.000 euros a ajudar les persones que
estan en ruta fins als països d’acollida i donaran suport logístic als municipis que
rebin aquests refugiats, com per exemple, assessorament jurídic. La Diputació
també demana que es faci una borsa de voluntaris que vulguin oferir el seu
habitatge a aquestes persones. Això es fa perquè s’ha de tenir en compte que
aquestes persones no vénen per a una curta estada, sinó que serà més aviat llarga
i és important que tot estigui coordinat perquè no hi hagi cap problema. Així,
doncs, a mesura que sàpiguen més informació els l’aniran dient. De fet, han
explicat que no creuen que abans de Nadal arribi cap asilat, tot i que amb aquests
assumptes no se sap mai del tot.
A continuació, la senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP,
retira la moció que va presentar al Ple amb relació a l’adhesió a la xarxa de
municipis acollidors, el cos de la qual era el següent:
10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AMB RELACIÓ
A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS
Atenent a la crida que des de la Plataforma Stop Mare Mortum es fa als municipis
catalans de creació d’una Xarxa Municipis Acollidors.
Atès que la declaració universal des drets humans reconeix en el seu article 14 que
en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d’ell, en
qualsevol país.
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una administració de rang superior.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i
només 28 places d’acollida.
El grup municipal de la CUP proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Instar el govern espanyol a:


Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè
es transfereixin a les administracions municipals per a la seva gestió
descentralitzada.



Augmentar el nombre de places d’asil així com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu.
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Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les
persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.



Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que
es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la
línia del que proposa Stop Mare Mortum.



Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

SEGON.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a:


Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el seu desplegament.



Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en
paral·lel formar i/o especialitza5r a les persones dels municipis en qüestió que
s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.



Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació.



Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

TERCER.- Facilitar l’empadronament de totes les persones que declaren viure al
municipi i conseqüentment garantir l’accés als serveis bàsics.
QUART.- Elaborar, en el cas que no hi hagi, o revisar/actualitzar els plans
d’acollida municipals (o comarcal) per incorporar l’asil.
SISÈ.- Definir quin suport (servei i infraestructura) el municipi pot oferir per acollir
a les persones sol·licitants.
SETÈ.- Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de
les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
VUITÈ.- Endegar i garantir polítiques municipals
desenvolupament amb vocació transformadora.

de

cooperació

per

al

NOVÈ.- Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.
11.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU,
CANETENCS INDEPENDENTS, PP, SOM CANET, PSC I LA CUP A FAVOR DE LA
REFORMA HORÀRIA
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del
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presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de
treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en
seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment
de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió
sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes
de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments
educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura,
l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desferse de la rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer
front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és
de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A
l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població
treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la
jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta
jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos,
dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i
comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa
l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que
fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de
descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en
el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia
o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis
de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball
(Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot
i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el
debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera
més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels
recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats
exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria
de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits.
Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els
àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguin
després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a
les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de
determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horàriaAra és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat
social i augment progressiu de les desigualtats.
Per tot això, s’aprova per unanimitat dels setze membres presents dels disset que
integren el nombre de dret del Ple municipal:
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ÚNIC.- Aprovar aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures
que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un moment
concret en el temps.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a
nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a
nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu
d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als
horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i
cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma i que se situen principalment en
l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els
culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. Tot això és el que
justifica que l’Ajuntament de Canet de Mar es pronunciï a favor de la reforma
horària.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix la
moció.
12.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP, SOM CANET I
EL PSC PER DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL PAGAMENT
DEL DEUTE QUE MANTÉ AMB L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
Atès l’esforç impositiu que s’ha realitzat per part dels ciutadans i ciutadanes de
Canet de Mar en els darrers anys per poder superar la complicada situació
econòmica en la qual estava el consistori en l’any 2011.
Atès a les necessitats que es tenen en tots els municipis i en especial a Canet de
Mar, on són necessaris tots els Recursos possibles per fer front a les millores socials
als projectes a efectuar i a les rebaixes en taxes i impostos.
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha fet l’esforç d'ajustar el seu pressupost
als ingressos previstos en el darrer mandat.
Atès que els Ajuntaments en general i en concret el nostre han assumit tasques i
serveis que haurien de ser assumits i finançats per la Generalitat.
Atès que el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Canet de Mar és remunta
als anys 2009-2010-2011 i posteriors.
El Ple municipal no aprova aquesta moció per nou vots en contra dels regidors
Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori
Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló
Renau i M. Assumpta Revoltós Vaquer, i set vots a favor dels regidors Pere Xirau i
Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Toni Romero
Carbonell, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés Mas:
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya el pagament del
deute que manté amb l’Ajuntament de Canet de Mar en els pròxims 3 mesos.
(adjuntem resum de factures pendents a 29 de juliol del 2015).
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SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya el màxim respecte als
calendaris de pagaments de les subvencions i transferències als Ajuntaments i en
concret a l'Ajuntament de Canet de Mar.
Concepte

Import

RD

SUBV.VII MOSTRA D'ENTITATS CANET PER DDHH 2009/8
RESTA SUBV.2NA FASE CASA D'OFICIS 2010-2011
SERVEI D'OCUPACIÓ, RESTA EXPT.2010YG340495/33
SERV. D'OCUPACIÓ EXPT, 2011Y1G340495
SERV. D'OCUPACIÓ, REST 10% EXPT.10-G-0082
SERVEI D'OCUPACIÓ, EXPT. 11-G-0049
FINANÇAMENT ACTUACIONS D'EMERGÈNCIA CASA MUSEU
SUBV.BENESTAR LINGÜISTICA I CULTURAL PERSONES
NOUV.
SUBV. SERV.OCUP.CAT. EXP. 12/FOAP/187/0077047, ANY
2012
FONS DE COOP.LOCAL 2013
PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS 2014
SUBV. PROJECTE CATALUNYA EMPRENT 028-05-2013
FONCA CATALA 2014
PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS 2014

1.065,00
76.864,53
872,48
18.200,00
5.265,11
5.265,11
69.462,49

120090002260
120110001517
120110001523
120110001524
120110001525
120110001526
120120002369

7.000,00

120120003711

9.391,50
164.946,80
7.527,65
15.254,06
167.990,84
7.666,57

120120003744
120140001614
120140001615
120140002095
120140002096

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, llegeix la
moció.
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que hi
votaran a favor, però vol afegir que tot i això consideren que aquest moció s’ha
presentat d’una manera oportunista de cara a les eleccions. És evident que el
contingut és real, però també s’hi podria fer constar el motiu pel qual la Generalitat
no ha pagat el seu deute. No obstant això, el deute és evident i s’ha de reclamar.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
s’afegeixen a aquesta moció perquè l’entenen com una moció molt local i els
càrrecs electes de l’Ajuntament de Canet de Mar han de vetllar pels interessos del
municipi. Per tant, el que estan fent és reclamar una cosa que es deu a
l’Ajuntament per part de la Generalitat i precisament perquè no sigui una qüestió
electoralista no hi aprofundeixen més, de si és per una manca de finançament local
o bé per si és per altres assumptes. En aquesta moció demanen que, sigui qui sigui
que hi hagi en els propers mesos a partir del dia 28 al govern de la Generalitat,
agafin el compromís de pagar aquest deute amb l’Ajuntament de Canet de Mar,
perquè aquests recursos estan reconeguts i fan falta al municipi.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica
que s’han sumat a aquesta moció perquè volen defensar els interessos del poble i
reclamar aquestes factures creuen que és una bona defensa. Els podria molestar
que aquesta moció fos electoralista, però consideren que és digna. És probable que
aquestes factures estiguin donades per perdudes, però demanen a la Junta de
Govern que intenti cobrar-les o si més no negociar-les.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que entenen que aquest deute de la Generalitat es pot haver
generat a causa d’un altre deute, però s’ha de procurar pels interessos del poble i
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per tant és just i necessari reclamar-lo. A més a més, quan algú té un deute, té
l’obligació d’espavilar-se per deixar de tenir-lo. Per aquest motiu se sumaran a
aquesta moció. També creuen que aquesta iniciativa podria haver anat més enllà,
perquè quan un particular no paga, l’Administració li reclama els interessos de
demora. És a dir, que amb aquesta moció potser s’ha estat massa prudent. Per
acabar, explica que el dia que ERC i CiU facin una moció en aquest sentit adreçat a
l’Estat espanyol, el seu grup municipal també s’hi adheriran, com no pot ser d’altra
manera.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que
el seu grup no se sumarà a aquesta moció. Comenta que no considera que hi hagi
oportunisme polític, però tampoc ve al cas de parlar-ne. Explica que el govern del
mandat anterior ja va reclamar el pagament d’aquestes factures a la Generalitat.
Els sobta bastant que el PP i el PSC que, com tots, defensen el món local, no vagin
més enllà i demanin també a l’Estat espanyol un finançament més just, ja que el
que hi ha ara mateix és totalment injust i castiga, fa molts i molts anys, les
administracions de la Generalitat. Per tant, no troben correcte que perquè es tracta
de regidors d’una Administració local, només es demani que es pagui el deute des
de la Generalitat. El pagament del deute s’ha de demanar on correspon. Comenta
que sí que és una justificació el fet que la Generalitat no pagui perquè l’Estat no li
paga. El fet és que si no hi ha diners, no es poden pagar els deutes. I afegint-se a
la petició de Canetencs Independents, si en aquesta moció es demanés un
finançament just, potser també s’hi sumarien. És evident que la Generalitat defensa
els municipis i si no paga els seus deutes és perquè no té diners i per això el seu
grup municipal no s’afegeix a aquesta moció i hi votarà en contra.
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu
grup municipal tampoc no s’hi sumarà. Entenen que hi ha un deute de la
Generalitat amb l’Ajuntament de Canet, però no estan d’acord en el moment en
què es presenta aquesta moció i tampoc no entenen per què inicialment la
presenten partits que han estat al govern, però mentre hi eren no van presentar
cap proposta. El senyor Romero reclama diners de l’any 2009 al 2011 i posteriors,
anys en què el senyor Romero era al govern i, per tant, reclamar aquests diners era
part de la seva feina. Comenta que fer aquesta moció a tres dies de les eleccions ja
deixa entreveure que és un moment poc oportú per fer una proposta conjunta amb
tots els grups polítics. Per altra banda, si es té en compte el dèficit fiscal que pateix
Catalunya, que puja a 2.000 euros l’any per habitant, a Canet li tocarien,
anualment, 28 milions d’euros de l’Estat espanyol, un deute molt més gran del que
té la Generalitat amb el poble. Per tant, si no existís aquesta llei de l’embut de
l’Estat espanyol cap a Catalunya, possiblement es tindrien uns diners molt per
sobre del que la Generalitat deu a l’Ajuntament. Per aquests motius, el seu grup
municipal no donarà suport a aquesta moció.
El senyor Romero comenta que, tal i com ha dit el senyor Marín, aquest deute ja es
va reclamar en el mandat anterior, quan el grup municipal del PP formava part del
govern, i es va fer amb més d’una ocasió, i creuen que ara és un bon moment per
tornar-lo a reclamar perquè guanyi qui guanyi les eleccions, Canet ja haurà
reclamat altre cop el deute. No creu que hi hagi ningú que canviï el sentit del vot
per aquesta moció. L’únic que estan fent és reclamar una cosa que la Generalitat
deu al municipi de Canet. Si fos l’Estat espanyol qui degués diners a Canet de Mar
també els els reclamarien. Una altra cosa és parlar de finançament local, assumpte
amb el qual en moltes coses estan d’acord. Considera que el sentit de la moció és
molt clar i que està completament enfocada a Canet de Mar, tant en el fons com en
la forma.
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El senyor Xirau demana a la senyora alcaldessa que l’autoritzi a fer una pregunta al
senyor interventor. La senyora alcaldessa no hi té cap inconvenient i el senyor
Xirau pregunta si aquest import que deu la Generalitat a l’Ajuntament, el consistori
l’ha pagat o no.
El senyor interventor explica que no cobrar aquest deute pot originar tensions de
Tresoreria i potser alguna vegada s’ha hagut de disposar d’una pòlissa de crèdit a
conseqüència d’aquest deute.
El senyor Xirau explica que es referia a això quan ha dit que qui tingui un deute
s’ha d’espavilar per poder pagar, igual que ha fet l’Ajuntament quan ha calgut
pagar encara que no se li hagi abonat el deute per part de la Generalitat.
La senyora alcaldessa explica que aviat s’espavilaran prou perquè tindran tots els
impostos per a la Generalitat.
13.- PRECS I PREGUNTES
1.- Prec sobre la documentació de la Comissió Assessora i el Ple municipal
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
vol fer un prec i és que la documentació del Ple municipal i de les comissions
assessores els pugui arribar amb una mica més de temps, perquè s’han abstingut
en algun dels assumptes per manca de temps d’estudiar-los amb l’assemblea. La
manera de funcionar de la CUP és que tothom qui forma part de l’assemblea s’ha
de llegir tots els documents i no tenen prou temps si no ho envien amb més
antelació.
2.- Enviament de la documentació a l’oposició
La senyora Sílvia Tamayo Mata explica que l’última documentació que va enviar
l’Ajuntament a l’oposició és del mes de març i pregunta si algú altre ha rebut
alguna cosa més. Davant la negativa de la resta de l’oposició demana que el govern
expliqui quina previsió hi ha per enviar aquesta documentació a l’oposició i recorda
que aquesta va ser una reivindicació del grup municipal d’ERC durant la legislatura
passada.
La senyora alcaldessa demana disculpes per aquesta demora en la tramesa de
documentació. És cert que havia estat una de les lluites del seu grup municipal per
aconseguir que l’enviessin regularment, però ara ha vist que no és tan senzill com
sembla. De tota manera, estan treballant per posar ordre mica en mica a tot
l’Ajuntament i aquest assumpte serà el punt següent per solucionar. El
funcionament és complicat i ara s’està implementant tècniques noves, però tot i així
es troben amb una mica de resistència pels hàbits, els sistemes i el tarannà. Tot i
així, espera que puguin tenir aquesta documentació amb la màxima celeritat
possible, però de moment encara no pot ser.
3.- Presentació del Pla d’Actuació Municipal
La senyora Tamayo explica que ja s’han complert els 100 dies de mandat i ja ha
passat l’estiu i pregunta si tenen previst presentar algun pla d’actuació municipal.
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La senyora alcaldessa explica que presentaran el Pla d’Actuació Municipal abans
d’acabar l’any.
4.- Valoració del funcionament del servei de neteja viària durant l’estiu
La senyora Tamayo explica que durant l’estiu la neteja viària sempre es veu
afectada per l’increment de població i demana al regidor de Medi Ambient que faci
una valoració del funcionament d’aquest servei durant aquesta època.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica
que és sabut per tothom que a l’estiu la població de Canet augmenta i, en
conseqüència, es genera més brossa. A l’últim Ple ja va explicar que hi ha un reforç
del servei de neteja que s’ha aplicat com cada any i que s’ha fet raonablement bé,
tenint en compte el contracte que l’Ajuntament té signat amb l’empresa
concessionària del servei. Comenta que la valoració del servei no és dolenta, tot i
que la sensació és que el poble no acaba d’estar net. També explica que per a l’any
vinent hi ha previst un augment, no sap si gaire significatiu o no, del pressupost de
Medi Ambient, per veure si es pot fer una millora i una modificació del contracte de
la neteja que permeti alguna mesura més tant de personal com de material per
tenir més recursos. Per últim, vol fer un prec a la ciutadania, ja que l’incivisme
continua present a Canet d’una manera alarmant i està donant molts problemes. El
servei de recollida selectiva està implementat des de fa molts anys per la senyora
Tamayo quan era regidora de Medi Ambient. Tots els grups estan d’acord que
funcionen raonablement bé, però s’ha de tenir en compte que si es deixen 150
bosses abandonades al dia fa molt mal efecte i és el que fa que es tingui una
sensació que el poble no està net. Per això fa un prec a la ciutadania perquè es
comporti d’una manera més cívica.
5.- Actuacions previstes al servei de jardineria municipal
La senyora Tamayo es dirigeix al regidor de Medi Ambient i li pregunta si hi ha
alguna actuació prevista per a la jardineria d’alguns sectors del poble que està molt
malmesa.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica
que actualment a jardineria hi ha sis treballadors, un dels quals, el cap del servei,
està de baixa; a un altre encara li queda una setmana de vacances; la setmana
passada i aquesta que s’està acabant només hi ha hagut quatre jardiners i la
setmana que ve en seran cinc, quan es reincorpori el treballador que està de
vacances. Tots ells tenen dies d’assumptes propis, de compensació d’hores per no
fer jornada intensiva a l’estiu i encara els queden dies de vacances. A més a més,
aquesta setmana ha coincidit que tres jardiners han fet assumptes propis i tenint
en compte la quantitat d’espais verds de què disposa el poble, hi ha zones com la
via Figuerola o la part central de la riera Gavarra, que donen molt mala imatge. No
vol que ho interpretin com una excusa sinó que està descrivint la realitat tal i com
és. A més a més, entre tots els jardiners els queden encara per fer 43 dies de festa.
Així, doncs, a partir de la setmana que ve es comptarà amb cinc jardiners que són
del tot insuficients per poder mantenir tots els espais verds del poble. Per aquest
motiu, hi ha un punt d’aquest Ple que permetrà tenir el poble una mica més
endreçat. Explica també que fan el manteniment de les escoles i els instituts i amb
l’inici del nou curs escolar, la feina ha augmentat, la qual cosa ha passat factura a
la resta del poble.

74
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

6.- Valoració de l’àrea de contenidors de l’avinguda Maresme
La senyora Tamayo es torna a dirigir al regidor de Medi Ambient perquè faci una
valoració del funcionament de l’àrea d’emergència de l’avinguda Maresme i si té
previst fer-hi canvis.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica
que és intenció de l’Àrea de Medi Ambient i del govern retirar durant l’any 2016
aquesta àrea de contenidors. Explica que aquesta zona no era una àrea
d’emergència, sinó que eren uns contenidors que utilitzaven els veïns de la zona. El
fet de desaparèixer totes les àrees d’emergència del poble ha provocat que aquests
contenidors es convertissin en una mena d’àrea d’emergència i per això, l’any
vinent probablement els veïns de l’avinguda Maresme també hauran de fer la
recollida porta a porta. La deixalleria continuarà funcionant com fins ara, amb
l’horari ampliat, d’ençà que no hi ha àrees d’emergència.
7.- Sala d’estudi de la Biblioteca
La senyora Tamayo explica que durant un temps la sala d’estudi de la Biblioteca ha
estat tancada i demana que els informin dels motius pels quals ha estat tancada.
El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, explica que
la persona que obria la Biblioteca unes hores al matí per donar el servei de sala
d’estudi es va posar de baixa i no s’ha pogut trobar un substitut a causa de les
mancances de personal que té el consistori.
8.- Instal·lació del nou parquet del pavelló
La senyora Tamayo explica que durant l’estiu estava prevista la instal·lació del nou
parquet al pavelló i finalment no s’ha dut a terme. Demana al regidor d’Esports que
ho expliqui. Comenta que ja li va explicar què havia passat, però considera que és
interessant que ho expliqui al Ple. Demana que expliqui quan es pensa col·locar
aquest parquet, ja que per les festes de Nadal, el temps de què es disposa sense
activitat en aquesta instal·lació és molt just.
El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, explica que
el 21 de maig es va fer la provisió de l’Alcaldia per a la redacció dels plecs d’aquest
procediment i pocs dies després hi va haver les eleccions, amb el canvi de govern,
tot i que el procediment continuava endavant. El que va passar és que el tècnic
responsable va fer una baixa, amb la qual cosa sí que es va produir un retard en
l’expedient. Més endavant hi va haver un altre inconvenient i és que a partir de l’1
de juny es va implantar el gestor d’expedients i durant un mes no va funcionar
correctament, cosa que vol dir que no generava els decrets correctament. No va ser
fins a 30 de juliol que l’alcaldessa va poder signar finalment el decret d’adjudicació
del projecte. Ara per ara, la voluntat d’aquest govern és fer-ho durant el període de
Nadal i la inversió no es perdrà, ja que la licitació començarà ara, durant l’exercici
2015 i s’executarà per les festes de Nadal, per tant, serà durant aquest exercici.
La senyora Tamayo comenta que de les paraules del senyor Aranda se’n desprèn
que s’haurà de fer una nova licitació.
El senyor Aranda confirma a la senyora Tamayo que així és, s’haurà de començar
un nou procediment de licitació.
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La senyora Tamayo pregunta si tècnicament s’ha estudiat que realment es pugui
dur a terme aquest subministrament en el període nadalenc.
El senyor Aranda explica que a partir del 21 de desembre el pavelló queda buit i la
competició no torna arrencar fins al 10 de gener. És a dir, hi ha unes tres setmanes
senceres per poder fer el subministrament. Sí que és cert que hi ha Nadal i Cap
d’Any pel mig, però tot i així consideren que hi ha prou temps per dur a terme la
instal·lació, si prèviament es comencen a fer una sèrie d’actuacions al pavelló que
no requereixen que la competició s’aturi.
9.- Obres de manteniment a Vil·la Flora
La senyora Tamayo explica que també hi ha la previsió de fer unes obres de
manteniment a Vil·la Flora i demana que els expliquin en què consistiran aquestes
obres i si es veurà afectada alguna de les activitats que es desenvoluparan a
l’edifici. Si és així, pregunta si s’ha previst la solució a aquest problema.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que dins la partida
de Cultura hi havia uns 20.000 euros destinats a la reparació de la fusteria de Vil·la
Flora. Com que és un edifici que necessita molt de manteniment, van demanar una
subvenció a la Diputació i ara disposen d’31.000 euros. Amb aquesta suma es
repararà part dels finestrals i la balconera, que estava en mal estat. Això
representa que alguna entitat s’haurà de traslladar. Els han buscat un altre lloc amb
un escenari perquè aquesta entitat havia de fer una obra de teatre abans d’acabar
aquest any.
10.- Vot favorable del grup municipal d’ERC al tancament del compte
general de l’exercici 2014
La senyora Tamayo explica que aquesta última pregunta li ha sorgit arran d’un dels
punts del Ple. Explica que li sobta el vot favorable del grup municipal d’ERC en el
tancament del compte general de l’exercici 2014, ja que sempre hi havia votat en
contra, perquè s’hi presentaven informes desfavorables d’Intervenció.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que és cert que el
seu grup municipal no havia votat aquest pressupost; també és cert que hi ha
informes negatius d’Intervenció i tot i així hi ha votat a favor. Ara bé, s’ha
d’entendre que han votat a favor d’aquest compte, però també s’ha aprovat un
punt en el mateix ordre del dia en què es modificaven moltes de les coses que
Intervenció manifestava, obrint la llista de manera pública, transparent i clara per
complir amb la transparència en l’assumpte de la contractació d’interinatges i
substitucions. Amb això vol dir que sí que és cert que han trencat amb una manera
d’actuar, però és que han anat més enllà, han fet un pas més amb la millora de la
situació.
La senyora Tamayo li dóna la raó al senyor Llovet amb l’aprovació del nou punt,
però això només fa referència a una part del compte. També li preocupa que hi hagi
molts informes desfavorables i un dels punts en què el grup municipal d’ERC va
insistir molt va ser el tema de les contractacions. Entén que no poden votar en
contra d’un punt que s’ha de portar a aprovació perquè és un tema tècnic.
Considera que la raó és aquesta i ho entén, però demana que tothom sigui
coherent i que expliqui les raons de per què es vota una cosa o una altra.
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El senyor Llovet explica que, pel que fa a contractació, han parlat amb Intervenció i
de cara al 2016 tenen previst que totes aquestes contractacions que es van repetint
cada any, es puguin unificar en una sola partida i es faci un concurs públic. Ja
s’està treballant des d’Intervenció.
11.- Queixes del fet que la Biblioteca estigui tancada al matí durant l’estiu
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica
que ara s’ha acabat l’estiu, que és un període molt llarg de vacances per als més
menuts i els pares sempre es veuen en la tessitura de buscar activitats per a ells,
els han arribat queixes que la Biblioteca està tancada al matí. Comenta si podrien
plantejar-se obrir-la, almenys a l’estiu.
El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, explica que
a l’estiu la Biblioteca obre només a la tarda i va preguntar per què no s’obria al
matí. Li van explicar que quan s’obria al matí, no hi anava pràcticament ningú i, en
canvi, a la tarda sí que hi anava gent. És per aquest motiu que es va decidir obrir a
la tarda.
12.- Valoració de la repercussió del rodatge de la sèrie Joc de Trons
La senyora Serra demana a la regidora de Promoció Econòmica que faci una
valoració de la repercussió del rodatge de la sèrie Joc de Trons i què es farà per
aprofitar aquest esdeveniment.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que ja va convocar una reunió per parlar-ne, però hi va haver algú
que no hi va poder assistir, per tant, no té cap inconvenient a tornar-ho a explicar
aquí al Ple. L’equip de Joc de Trons els van fer saber que venien a filmar la sèrie a
Canet de Mar i van començar a moure’s per veure què havia passat a d’altres
ciutats on havien anat a filmar, quina repercussió havia tingut. La repercussió varia
bastant pel que fa al turisme, per exemple, ja que pot augmentar entre un 20% o
un 109%, depenent de si en aquella ciutat ja tenien turisme i de si s’han fet
inversions de màrqueting o no. Canet és un Ajuntament petit i no pot fer una
despesa semblant a la de Girona, per exemple, que té un Departament dedicat a
Joc de Trons de cinc persones. També s’ha de dir que a Girona es rodava al centre
històric, la qual cosa els va comportar una problemàtica que a Canet no s’ha
produït. Canet, doncs, té un pressupost molt petit per dedicar a Joc de Trons i no
pot encarregar un estudi de màrqueting si no és a la Diputació, la qual cosa ja ha
demanat. Explica que han llegit l’estudi que ha fet Girona del que suposaria a nivell
mediàtic la inversió que hauria hagut de fer l’Ajuntament per aconseguir el mateix
ressò, a nivell mundial, que s’ha aconseguit amb el rodatge d’aquesta sèrie i
representava una despesa de 3 milions d’euros. Girona no se’ls ha gastat, ni
tampoc ho farà Canet, però amb aquesta xifra es pot comprovar que la repercussió
és molt gran. Ahir mateix la senyora Tenas va parlar amb dues nord-americanes
que havien vingut precisament per Joc de Trons, perquè estaven fent la ruta
europea de totes les ciutats on s’havia rodat aquesta sèrie. Així, doncs, també han
parlat amb diferents ciutats per muntar aquestes rutes. Explica que Tudela els ha
convidat a un acte, ja que a Tudela també hi van a rodar, per signar un acord per
tirar endavant aquesta ruta de Joc de Trons. Aquesta repercussió arribarà a mitjà i
llarg termini perquè el turisme s’incrementa poc a poc. També explica que hi ha
hagut diferents emprenedors canetencs que han fet productes relacionats amb Joc
de Trons. A Canet hi ha una empresa que ven productes per Internet, la qual ja
tenia 650 productes oficials a la seva pàgina web relacionats amb la sèrie. S’han
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reunit amb aquesta empresa i han aconseguit que també inclogui a la seva pàgina
web els productes elaborats a Canet, sense cap tipus de càrrec per als que els
fabriquen. També hi ha una empresa de galetes, també de Canet, que són grans
fans de la sèrie i han elaborat unes galetes de cada casa de Joc de Trons. Quan
l’empresa de venda per internet va posar aquest producte a vendre, l’endemà ja hi
havia un encàrrec de vint paquets de galetes; ho comenta perquè es facin una idea
de la repercussió que pot representar. El perfil de les persones que són fans
d’aquesta sèrie, és de persones tranquil·les, d’una economia mitjana alta, que
venen a veure el lloc on s’ha filmat la seva sèrie favorita. Esperen que aquest
fenomen es revifi cap al mes de març o abril, que és quan s’emetrà la sèrie i ja ho
aprofitaran de cara a la temporada d’estiu. Volen muntar uns paquets de visita
Modernista i de visita al Castell, cosa que estan treballant conjuntament amb
l’empresa que gestiona les visites al Castell. També explica que a partir d’aquestes
visites es podrien fer altres activitats que no només beneficiés Canet de Mar, sinó
que beneficiés tota la comarca, ja que des de Malgrat fins a Mataró hi ha unes
53.000 places hoteleres que fan una mitjana d’estada de deu dies a la zona.
13.- Pla per recuperar l’activitat a la Plaça Mercat
La senyora Serra es torna a dirigir a la regidora de Promoció Econòmica i explica
que aquest estiu o fins i tot abans de l’estiu, han marxat un parell més de botigues
de la Plaça Mercat. Pregunta si tenen algun pla per recuperar l’activitat en aquest
espai.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que està en contacte amb els venedors de la plaça i comenta que
aquest espai té diferents problemàtiques i la principal és que s’havia previst que es
morís, per dir-ho d’alguna manera. I el segon problema és la manca d’implicació de
les persones que hi treballen, tot i que ja hi ha persones que sí que volen tirar
endavant algun projecte. Passa el mateix que pot passar en qualsevol entitat. Per
exemple, per la Fira Modernista s’hi va celebrar la fira de la cervesa i van fer les
tapes que acompanyaven la cervesa que la gent bevia. Així, doncs, està en
disposició de dir que s’han reprès converses amb un sector que té ganes de tirar
endavant diverses iniciatives. Avui mateix ha parlat amb un regidor d’un poble veí
que han aconseguit recuperar la plaça amb un projecte molt simple, sense les
pretensions de gastar-se milions d’euros ni voler-la vendre a ningú extern. Creu
que és el que s’ha de fer a Canet, potenciar un producte de proximitat fent que la
pagesia del voltant també s’hi impliqui.
14.- Comerços que tanquen dissabte a la tarda
La senyora Serra explica que últimament s’han fixat que hi ha alguns comerços que
tanquen el dissabte a la tarda i els que obren es queixen que Canet està buit.
Pregunta si hi ha alguna iniciativa en marxa per solucionar aquest problema.
La senyora Tenas explica que és cert que hi ha comerços que tanquen els dissabtes
a la tarda i no saben per què, però són empreses privades i poden fer-ho. Primer
s’ha de saber per què ho fan i si hi hagués una unió de botiguers potent i
vehiculada que funcionés, podria ser l’interlocutor amb els comerciants i així
intentar motivar els botiguers que no obren els dissabtes a la tarda. En el Ple
anterior ja va explicar que es va signar un conveni amb la Unió de Botiguers a
partir del qual es disposa d’una dinamitzadora que està fent una bona feina, ja que
realment tenia un problema molt gran per aconseguir la predisposició dels diferents
comerciants del poble que no estan a favor de la Unió de Botiguers. Creu que s’està
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anant per bon camí. Costarà perquè no s’està començant de zero, sinó que s’està
començant fins i tot de més avall. Creu que s’arribarà a bon port i aconseguiran que
aquestes botigues tornin a obrir perquè considera que és bo, principalment, pels
botiguers que sí que obren, perquè si no obre tothom, el poble queda molt mort i la
poca gent que hi ha, acabarà marxant a altres llocs.
15.- Valoració de la Fira Modernista i la Festa Major petita
La senyora Serra demana que facin una valoració de la Fira Modernista i de la Festa
Major petita.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que estan tancant la valoració econòmica de la Fira Modernista. Els
pot dir que estan dins de pressupost i que fins i tot la despesa no arribarà al
màxim. Pel que fa a l’afluència de gent, explica que aquest any hi ha hagut una
mica menys de gent que l’any passat, cosa que es pot explicar perquè ha coincidit
amb la Festa Major de Barcelona, amb la Fira de Calella, amb la Festa del Cel de
Mataró i amb el partit del Barça el diumenge a la tarda. Tots aquests fets han
provocat que vingués menys gent. Tot i així, els càlculs que han fet l’enginyera i el
tècnic de prevenció han donat una xifra de 20.000 persones, fins i tot una mica per
sobre; l’any passat van ser uns 25.000. Les xifres són aproximades perquè no es fa
pagar entrada i, per tant, és difícil saber-ho amb exactitud, s’ha de comptar com a
les manifestacions i, irònicament, afegeix que l’avantatge és que no hi ha el govern
civil que pugui rebaixar aquestes xifres. Pel que fa als espectacles, van ser molt ben
rebuts pel públic, les associacions estan molt satisfetes i aprofita per agrair la
participació de tothom, tant entitats com particulars que s’han disfressat d’època. I
no vol acabar la seva intervenció sense fer un gran agraïment a les tècniques
municipals que han fet possible que aquesta Fira s’hagi tirat endavant amb aquest
èxit tan rotund. Els vol agrair l’enorme esforç que han fet i la seva gran
professionalitat.
La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes, Joventut i
Entitats, explica que aquest any, el format de la Festa Major petita ha estat molt
similar al d’altres anys, per manca de temps. Tenen la voluntat d’incorporar coses
noves, activitats noves, per fer-la més gran. Tenen la intenció de tenir una comissió
de festes permanent amb subcomissions segons els actes que es vulguin fer, la
qual cosa creu que els ajudarà a poder organitzar les noves iniciatives que hi pugui
haver. Pel que fa a aquesta Festa Major estan molt contents del resultat. Per
exemple, el trenet no va parar de pujar gent cap al Santuari, cosa que també els fa
plantejar que de cara a l’any que ve s’haurà de millorar. A més a més, van tenir la
sort que el cap de setmana anterior van poder gaudir de la cargolada que
normalment es feia el dia 11 de setembre, però aquest any el van fer el cap de
setmana anterior. En definitiva, la Festa va ser molt animada i esperen poder
animar-la encara més.
16.- Explicacions sobre les pressions efectuades per acomiadar un
professor de l’institut
La senyora Serra explica que aquesta és una pregunta delicada, ja que els ha
arribat que hi ha hagut pressions per acomiadar un professor de l’institut i demana
al senyor Marín que expliqui aquest cas.
El senyor Marín comenta que no té cap problema a explicar què és el que ha
passat, però demana a la senyora Serra que, de la mateixa manera que ell ho
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explicarà absolutament tot, aclareixi d’on li ha arribat aquesta informació que diu
que els professors de l’institut se senten amenaçats pels interins.
La senyora Serra explica que la informació que els ha arribat, de fet, és un vídeo
que es pot veure a les xarxes socials. Els ha arribat la transcripció d’una conversa
entre el director i la persona afectada i també els ha arribat un escrit que va dirigit
a la fiscalia i una carta adreçada al senyor Marín. Considera que els deu faltar
informació sobre el cas i per això creu que ara és el moment que el senyor Marín
expliqui què ha passat.
El senyor Marín explica que no sap si es tracta d’un tema escabrós o no, en tot cas,
i tot i que contestarà la pregunta, no considera que el Ple municipal sigui el lloc més
adequat per parlar d’aquest assumpte. El que haurien de fer és anar amb tota la
informació que tenen al Departament d’Ensenyament, als Serveis Territorials de
Mataró, a exposar aquest problema, entre altres coses perquè el senyor Marín no hi
té res a veure. Pel que fa a la denúncia a fiscalia, si l’exmestre d’economia de
l’institut ha presentat aquesta denúncia, al senyor Marín no li ha arribat. A més a
més, es tracta d’un cas que afecta la Llei de protecció de dades i es basa en
l’enregistrament il·lícit i molt poc ètic d’una conversa privada entre un directiu de
l’institut i un mestre del departament. Si el tema es basa en informacions extretes
d’un enregistrament que no es podia fer, considera que com a grup municipal, som
Canet es fa un flac favor a ell mateix. El senyor Marín explica que no coneix de res
aquesta persona que, fins i tot li va enviant missatges per les xarxes socials i ell no
li contesta. Explica que durant uns anys, l’institut tenia un conveni amb Ràdio
Canet perquè els alumnes poguessin fer pràctiques a l’emissora. Comenta que
potser el coordinador de Ràdio Canet que també és part implicada en aquest afer
podria dir la seva opinió, ja que en aquest enregistrament no només es parla del
senyor Marín, sinó que també es parla del coordinador de la Ràdio. Comenta això
perquè potser diu alguna cosa que no és del tot certa i, per tant, el senyor Masvidal
podria dir-hi la seva. Explica que a l’any 2014 o a finals del 2013, quan el
coordinador de la Ràdio era el mateix senyor Masvidal i el senyor Marín era el
regidor de Comunicació, el senyor Masvidal li va fer arribar un informe per escrit
comunicant-li la intenció de deixar de col·laborar amb l’institut perquè aquest
professor fes venir els seus alumnes a fer les pràctiques a la Ràdio. El senyor Marín
explica que li va semblar correcte i, per tant, es va deixar de tenir aquesta
col·laboració. Fins i tot, el senyor Masvidal va oferir la possibilitat que aquests
alumnes poguessin anar a fer pràctiques a d’altres departaments de l’Ajuntament,
com a Promoció Econòmica. Simplement, es va prendre aquesta decisió perquè es
va demostrar que aquest projecte no funcionava, no hi havia cap ànim de
perjudicar ningú, ni anava en contra de ningú. La sorpresa va arribar al cap d’uns
mesos d’haver decidit que es deixava de col·laborar amb l’institut, quan va rebre
una trucada de Presidència de la Generalitat preguntant per aquest assumpte. Des
de l’Ajuntament van enviar un informe explicant la situació. Aquí es va acabar la
història fins que al mes de juny del 2015 li tornen a trucar de Presidència explicantli que aquesta persona continua insistint amb aquest tema i és quan surt a la llum
aquest enregistrament entre aquest senyor i l’equip directiu de l’institut. En aquest
enregistrament se sent com el director de l’institut acomiada aquest professor; el
senyor Marín no sap les causes de l’acomiadament, però és el que se sent en
l’enregistrament. El director de l’institut, tal i com es pot deduir de la conversa, diu
que ha rebut pressions de l’alcalde de l’Ajuntament. Torna a repetir que ell mai no
ha conegut aquesta persona ni n’ha parlat; l’únic que ha fet ha estat subscriure
l’informe del senyor Masvidal sobre el conveni de col·laboració signat per l’institut i
Ràdio Canet. El senyor Marín, requerit pels Serveis Territorials d’Ensenyament, va
anar a sentir aquest enregistrament davant del director de l’institut, el qual no
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sabia que l’estaven enregistrant. El director va reconèixer que s’havia equivocat i
que no havia rebut cap pressió de l’Ajuntament, ni de l’alcalde ni de cap àrea en
concret i escriu una carta, que si la senyora Serra no té ja li farà arribar, en la qual
es retracta del que se sent en l’enregistrament. Per al senyor Marín aquí s’acaba tot
i repeteix que no coneix aquest professor. Pensa que potser té algun problema amb
CiU o alguna cosa així, ja que ell no el coneix personalment. Comenta que no li fa
res explicar qualsevol cosa que l’afecti, ja que és un càrrec públic, votat per la gent
i amb un sou públic, però repeteix que no li ha arribat cap denúncia.
La senyora Serra li dóna les gràcies per contestar i explica que el seu grup
municipal no subscriu les formes. Explica que ells traslladen la preocupació d’alguns
pares per aquest assumpte i del malestar dels professors per si no poden gaudir del
dret de llibertat d’expressió.
El senyor Marín manifesta que no entén què vol dir la senyora Serra amb això que
els professors no poden gaudir del dret de llibertat d’expressió.
La senyora Serra aclareix que el que volia dir era que el professor havia explicat
que havien rebut pressions de l’Ajuntament, però el senyor Marín ja ha aclarit que
no ha estat així i, per tant, els pares i la resta de professors ja estan tranquils. La
preocupació era aquesta, que un professor rebés pressions externes.
El senyor Marín explica que un alcalde no té cap mena de competència envers un
institut públic i dubta que cap institut hagi rebut pressions d’un alcalde.
17.- Instal·lació del nou parquet del pavelló
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta al
senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, la raó per la
demora de gairebé un mes dels tràmits de l’expedient per a la instal·lació del
parquet del pavelló, la qual cosa ha impedit instal·lar-lo aquest estiu. Aquest fet, i
potser la senyora secretària ho pot explicar millor, creu que invalida tot el
procediment perquè el mateix procediment explicitava les dates en què s’havia de
dur a terme aquesta instal·lació. Això significa que es fa una addenda o es fa una
nova licitació. Això també vol dir que si no es fa fins Nadal, ja no anirà a càrrec del
pressupost d’aquest any, sinó que anirà a càrrec del pressupost de l’any que ve.
Pregunta si hi ha alguna forma de fer que aquests diners que anaven destinats a
aquesta instal·lació es passin a l’any 2016, però que siguin del 2015. Pregunta si la
idea del govern continua essent la instal·lació d’aquest parquet.
El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, ja ha
explicat anteriorment que, ara per ara, la voluntat d’aquest govern és instal·lar el
parquet durant el període de Nadal i la inversió no es perdrà, ja que la licitació
començarà ara, durant l’exercici 2015 i s’executarà per les festes de Nadal, per
tant, serà durant aquest exercici.
18.- Estudi de màrqueting del rodatge de Joc de Trons
El senyor Romero pregunta a la regidora de Promoció Econòmica si ja està fet
l’estudi de màrqueting del rodatge de Joc de Trons que els va comentar en una
reunió en la qual van parlar de diversos temes de Promoció Econòmica, entre ells
aquest. En aquesta reunió van demanar si els el podria enviar i encara no l’han
rebut. Ho comenta perquè aquest rodatge ja està en marxa i els agradaria veure
quin impacte pot tenir i els beneficis que se’n poden treure.
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La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, demana disculpes per haver oblidat el fet d’enviar la documentació a tots
els regidors. Reconeix que és molt despistada i els demana que quan vegin que no
els envia alguna cosa amb la qual han quedat, que li enviïn un correu electrònic per
recordar-li.
19.- Pla d’Actuació Municipal
El senyor Romero comenta que, com la senyora Tamayo, també li agradaria saber
quin pla d’actuació municipal té pensat el govern per aquesta legislatura i quins
objectius de mandat s’han marcat.
La senyora alcaldessa ja ha contestat anteriorment que tenen intenció de
presentar-lo abans no s’acabi l’any.
20.- Negociacions amb el proveïdor d’aigua potable
El senyor Romero explica que a l’anterior Ple ja es va parlar d’algunes comissions
que estan creades. Una d’aquestes comissions és la de l’aigua potable. Pregunta si
s’està avançant en la negociació amb el proveïdor. Van quedar que s’informaria a
l’oposició i que estudiarien la possibilitat de convidar-la a aquestes negociacions.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica
que fa pocs dies es va acabar la instrucció del procediment de lesivitat que
l’Ajuntament té interposat contra les tarifes de l’aigua de l’any 2009 i la resta de
contenciosos estan seguint el seu curs. Sempre que hi ha hagut novetats han
convocat tots els regidors per comunicar-les i precisament la setmana que ve tenen
una reunió amb l’advocat que porta aquests assumptes. Després d’aquesta reunió
els convocaran per informar-los.
21.- Partida per a obres i serveis
El senyor Romero comenta que dins la modificació de crèdit que s’ha presentat
avui, ha vist que hi ha molt poc diner destinat a obres i serveis, com per exemple
que només es destinen 2.000 euros a clavegueram i considera que és molt poc.
Tenint en compte l’estat en què es troben els carrers del municipi considera que
faria falta poder posar-hi més diners.
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres, Serveis, Sistemes Informàtics i
Desenvolupament Tecnològic, explica que la dotació de 2.000 euros no és per fer
coses noves, sinó que s’han destinat a manteniment de petites fuites, ja que el
clavegueram està en tan mal estat que necessita una inversió bastant important.
22.- Contracte entre el Consell Comarcal del Maresme i l’empresa Cespa
per a la recollida de residus i de neteja viària
El senyor Romero explica que en breu el Consell Comarcal del Maresme signarà un
contracte amb l’empresa Cespa per a la recollida de residus i de neteja. Pregunta si
s’estudiarà el cas per veure si es pot aconseguir algun tipus d’estalvi en aquests
contractes.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica
que de cara a l’any vinent, com que s’hauran de fer millores al contracte i, per tant,
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s’haurà de modificar, també entraran en converses amb el Consell Comarcal del
Maresme i totes aquelles coses que es puguin mancomunar amb altres municipis on
també hi hagi Ferrovial intentaran dur-ho a port.
La senyora alcaldessa explica que una de les condicions del contracte del Consell
Comarcal del Maresme era que l’empresa adjudicatària s’havia d’encarregar d’anar
als diferents ajuntaments de la comarca per personalitzar el contracte i si fos el cas
que ja estiguessin donant el servei en aquell poble coordinar el servei amb el nou
contracte mancomunat. Així, doncs, només cal formalitzar aquest contracte entre el
Consell Comarcal i l’empresa i aquesta ja vindrà a l’Ajuntament a presentar les
millores que poden oferir.
23.- Valoració de la Fira Modernista i el Canet Rock
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, s’adreça a la regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern perquè faci una valoració de la Fira Modernista i també li demana que faci la
valoració del Canet Rock, que van quedar que els faria arribar, però encara no han
rebut.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, demana disculpes per no haver enviat encara la valoració que s’ha fet del
Canet Rock. Pel que fa a la valoració de la Fira Modernista, ja l’ha feta
anteriorment.
24.- Prec referent al servei de neteja viària
El senyor Xirau es dirigeix al regidor de Medi Ambient per comentar-li que en l’últim
Ple ja van parlar de l’assumpte de la neteja viària. El senyor Marín va comentar que
les intencions eren bones de cara al novembre, però li pregarien que incidís en el
control i l’eficàcia del servei, que del que es disposa se’n tregui el màxim profit, ja
que encara els arriben moltes queixes. També els comenten que l’encarregat de
Canet de Mar també ho és de Caldes de Montbuí i, evidentment, si no s’és al lloc,
és complicat de fer la feina.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica
que el servei de la neteja viària està contractat en un règim de concessió. Fan
reunions setmanals amb l’empresa Ferrovial, concessionària del servei, per
controlar el funcionament i tornaran a insistir amb l’assumpte de l’encarregat que
comenta el senyor Xirau.
25.- Ubicació de la Colla de Reis
El senyor Xirau es dirigeix a la regidora delegada de Fetes, Joventut i Entitats, i li
comenta que persones que formen part de la Colla de Reis els han comunicat que
se’ls ha convidat a marxar de l’espai que ocupen. Demana què hi ha d’aquest
assumpte.
La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes, Joventut i
Entitats, pregunta al senyor Xirau d’on ha tret aquesta informació perquè avui
mateix han començat a fer carrosses i li pregunta si li han dit quan havien de
marxar de la nau on estan ubicats. El senyor Xirau respon que això no li han dit no
i la senyora Revoltós explica que, de moment, ja han començat les carrosses allà
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on són. Una altra cosa és que des de l’Àrea d’Urbanisme s’estigui estudiant una
solució definitiva per a la ubicació de la Colla de Reis.
26.- Festa amb focs artificials al Castell de Santa Florentina
El senyor Xirau explica que han rebut queixes respecte a una festa, fins i tot amb
focs artificials, que hi va haver al mes d’agost al Castell de Santa Florentina.
Pregunta si tenien permisos per fer aquesta mena de festes. S’ha de tenir en
compte que es van fer aquests focs artificials en una zona de bosc. La regidora li va
comentar que eren el que s’anomenen focs freds i que no hi havia perill i pregunta
si realment això és així. Considera que si aquests focs eren com els de sempre, va
ser una temeritat fer-los en aquesta zona.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que el Castell és una propietat privada que fa casaments i el va
llogar a uns senyors xinesos que van venir a fer un casament. Va ser en aquest
casament que van fer aquests focs d’artifici. Com que hi va haver força gent que es
va espantar en sentir els focs, fins i tot els habitants de l’altra part del castell,
L’Ajuntament va preguntar què havia passat. La resposta va ser que havien tirat
uns focs especials anomenats focs freds, que fan soroll però que no cremen. Els ho
van justificar documentalment.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs
Independents, comenta que encara que sigui una empresa privada necessita un
permís especial per fer focs d’artifici i especifica que la pregunta és si realment
tenien aquest permís.
La senyora alcaldessa confirma que tenien aquest permís, no sap ben bé qui els el
va donar, si els Mossos d’Esquadra o els bombers, però el tenien. Com que hi va
haver aquest espant generalitzat, l’Ajuntament el va demanar i els el van ensenyar.
27.- Cordó de l’escala d’accés a l’Alcaldia
El senyor Xirau comenta a la senyora alcaldessa que el cordó que impedeix el pas a
Alcaldia encara està posat. Vol recordar-li que des de fora se’ls diu que això no
agrada i des de dins, entenent dins amb molts matisos, encara els agrada menys.
28.- Inauguració de l’espai de l’Odèon
El senyor Xirau comença la seva queixa demanant disculpes per si és massa
vehement, però el que ara explicarà li sembla molt greu. A mitjans d’agost va venir
a l’Ajuntament a fer una gestió a l’OAC i veu a la pantalla que hi ha instal·lada en
aquesta zona que la inauguració de l’Odèon s’ha suspès. És a dir, va saber que la
inauguració se suspenia abans de saber que s’inaugurava. Va agafar la Guia Activa i
va veure que posava que el dia 6 de setembre hi havia prevista la inauguració de
l’Odèon. A més a més, va veure que qui feia la inauguració no era l’Ajuntament,
sinó la Plataforma Odèon i això encara li va semblar més inversemblant, ja que
s’està parlant d’una instal·lació municipal, que ha pagat l’Ajuntament. Explica que
avui mateix ha rebut un correu que l’informava d’aquesta inauguració, però l’ha
rebut perquè està a l’agenda de l’Institut Domènech i Montaner. És regidor d’aquest
Ajuntament com tots els que es troben aquí i no sabia ni que s’inaugurava, ni que
s’havia suspès ni que es tornava a inaugurar. I ho ha sabut avui a última hora
perquè li ha arribat la invitació a través de l’Institut Domènech i Montaner perquè la
Plataforma Odèon és qui el convida amb una invitació on posa que ells,
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conjuntament amb els representants municipals, per al 4 d’octubre inauguraran
l’Odèon. Li sembla molt bé fer una festa per inaugurar aquest espai i que la prepari
la Plataforma Odèon també, ja que s’ho mereixen i aquest espai és per a tothom,
però qui convida ha de ser l’Ajuntament i ja li avança que no hi assistiran perquè
estan molt disgustats i molt decebuts. I demana disculpes per si s’ha excedit en les
seves paraules.
La senyora alcaldessa comenta que tot té una explicació. Primer de tot, vol aclarir
que el govern treballa sobre el que s’ha trobat i si han d’anar fent sobre la marxa
és el que fan, anar sobre la marxa. Hi ha hagut un cúmul de circumstàncies que no
els han permès fer les coses com els hauria agradat fer-les i per això ha comentat
que han anat fent sobre la marxa. El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de
Serveis a les Persones li explicarà la relació dels fets. Pel que fa a les invitacions, si
el senyor Xirau encara no l’ha rebuda per part de l’Ajuntament, la rebrà demà.
Explica que prioritzen les necessitats de les persones del poble per davant de les
dels regidors. Així, doncs, no cal fer tants escarafalls. Acaba la intervenció
comentant que si vénen a la inauguració seran benvinguts.
El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, explica que
en un principi es volia obrir aquest espai al més aviat possible perquè s’acostava
una Fira Modernista. Malauradament, va coincidir que també s’acostava el període
electoral i se’ls va aconsellar que a nivell municipal no podrien inaugurar espais
públics i que l’única manera que podien fer aquesta obertura era amb l’ajut d’una
entitat del poble que pogués tirar endavant aquesta festa. Estava gairebé tot a punt
per poder fer la inauguració pels voltants del 5 de setembre, quan els van
comunicar que per problemes tècnics no es podria dur a terme. La Generalitat va
comunicar que no es podia recepcionar l’obra fins que no se signés el conveni amb
l’INCASÒL, mitjançant el qual l’Ajuntament rebria una subvenció de 80.000 euros.
Quan van saber que no es podria inaugurar, la Guia Activa ja estava feta i no es va
poder aturar. A partir d’aquí, tot es va canviar, es va fer la recepció de l’obra a
mitjans d’aquest mes; es va decidir utilitzar la plaça Colomer per a la Fira
Modernista, però no es va obrir l’espai de les voltes de l’Odèon. Finalment, van
decidir que s’obririen les voltes al més aviat possible i el primer cap de setmana
lliure per poder fer-ho no ha esta fins al 4 d’octubre. Pel que fa a les invitacions, el
govern estava discutint si es podien enviar abans de les eleccions, ja que la Junta
Electoral de Zona és molt exigent. Van fer la consulta de si es podien enviar o no i
han decidit que s’enviarien les invitacions demà mateix a tots els regidors del
consistori. Que hi participi una entitat o una altra no té importància, l’important és
que l’Ajuntament hi està representat, igual que també hi serà representada la
Generalitat i els agradaria que també hi assistissin, ja que és un espai de tots, de
tot el poble.
El senyor Xirau explica que li han contestat una cosa diferent del que ell ha
demanat. Han explicat per què no es va fer la inauguració, s’han limitat a dir la
data de la inauguració propera, que tampoc no ha preguntat. El que preguntava era
per què no se’ls havia convidat, per què no se’ls va informar que s’havia suspès i
per què no se’ls ha comunicat, abans que segons quina entitat, que ja hi havia un
altre dia per a la inauguració. I reitera que li sembla preocupant i greu que sàpiga
abans que hi haurà una inauguració municipal una entitat que no pas un regidor.
Durant els quatre anys que van ser al govern, les inauguracions municipals sempre
es van comunicar primer als regidors que a ningú altre. Comenta que, de la
mateixa manera que la senyora Tenas ha dit que la Fira Modernista ja existia abans
que ella fos regidora, el senyor Masvidal i ell mateix també se senten part del
projecte de l’Odèon, com a antics regidors d’Urbanisme i de Cultura que eren, amb
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totes les gestions que van fer perquè pogués tirar endavant el projecte. Per aquest
motiu estan tan molestos i per això no assistiran a la inauguració.
29.- Sopar del pregoner de la Festa Major
El senyor Xirau felicita el govern perquè finalment ja hi ha data per al sopar del
pregoner de la Festa Major, ja que si el govern ha fet les coses bé, el seu grup
encara les ha fet millor.
La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes, Joventut i
Entitats, explica que també celebren que el pregoner tingui hora per anar a sopar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.14 hores
de tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària,

L’alcaldessa,

Núria Mompel Tusell

Blanca Arbell Brugarola
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