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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26 DE MAIG 
DE 2016 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.35 hores 
Hora que acaba:22.36 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

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 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Coia Tenas i Martínez 
Àngel López Solà 
Quirze Planet Rovira 
Esther Agulló Renau 
Pere Xirau Espàrrech 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Àngels IsartFalceto 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Sílvia Tamayo Mata, a partir de les 20.40 hores 
Marc Jiménez Torres 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Raquel Serra Lerga 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompeli Tusell, secretària municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Ple municipal de 
data31.03.2016 

2. Donació compte del Decret número 407/2016, de 29 d’abril, amb relació a 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 

3. Informe sobre l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet al 
primer trimestre de 2016, així com de la Fundació Els Garrofers 
corresponent al primer trimestre de 2016 
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4. Ratificació Decret de l’Alcaldia número 410/2016, de 29 d’abril, amb relació 
al nomenament com a instructora en un expedient de responsabilitat 
patrimonial a personal al servei de l’Administració 

5. Ratificació de l’acord pres per la Junta de Govern Local de 20 d’abril de 2016 
amb relació a la resolució del contracte amb Invermercury, SL de concessió 
de l’aparcament de la riera Gavarra, 4-14 

6. Ratificació aprovació inicial de la dissolució i la liquidació del Consorci de 
Comunicació Local 

7. Denegació modificació puntual Normes subsidiàries àrea Pulligan 
8. Modificació plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Canet 
9. Modificació plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Canet Àrea Seguretat Ciutadana 
10. Aprovació canvis de representants del Grup Municipal de CUP i de CiU al 

Consell Municipal de Promoció Econòmica i representants del Grup Municipal 
de la CUP al Consell Municipal de Medi Ambient i la Fundació Els Garrofers 

11. Moció presentada pels grups municipals d’ERC i CiU amb relació a l’adhesió 
de l’Ajuntament de Canet de Mar a la declaració universal sobre els arxius 

12. Moció del Grup Municipal de la CUP per demanar que es prioritzi i es fomenti 
el cooperativisme i altres formes organitzatives d’economia social dins d’un 
entorn sostenible 

13. Moció dels Grups Municipals de la CUP i ERC de suport als ajuntaments 
investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir 

14. Moció dels Grups Municipals de la CUP i ERC de rebuig al pacte UE-Turquia 
15. Moció del Grup Municipal de la CUP en defensa de la Llei 24/2015, de 29 de 

juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica 

16. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió del Ple donant la benvinguda als regidors i les 
regidores presents, al públic que els acompanya i als radiooients que els senten per 
l’emissora municipal, gràcies als tècnics d’aquest organisme. Excusa l’assistència de 
la regidora del grup municipal de Som Canet, la senyora Raquel Serra Lerga, i creu 
que com que la senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, 
no ha comunicat la seva absència, arribarà en breu. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL 
DE DATA 31.03.16 
 
La senyora alcaldessafa una observació a aquesta acta, ja que a la pàgina 41, en 
una intervenció d’ella mateixa hi ha un error. Demana que es rectifiqui. Així, doncs, 
a la pàgina 41, línia 30 de l’últim paràgraf de la pàgina, on diu: 
 
[...] però actualment s’ha de fer a través d’un contracte [...] 
 
Ha de dir: 
 
[...] però actualment s’ha de fer a través d’un concurs [...] 
 
En aquest moment, s’incorpora a la sessió la senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora 
del grup municipal del PSC. 
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Cap altre regidor fa més observacions i, per tant, s’aprova per unanimitat dels 
setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal, amb la introducció d’aquest canvi. 
 
 
2.- DONACIÓ COMPTE DECRET NÚMERO 407/2016, DE 29 D’ABRIL, AMB 
RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2015 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 407/2016, de 29 d’abril, amb relació a 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

Decret de l’Alcaldia número 407/2016, de 29 d’abril 
 
ASSUMPTE 
 
Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Canet i de 
l’OA Ràdio Canet. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per acord de Ple de data 27 de novembre de 2014, fou aprovat inicialment el Pressupost 
Municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’OA Ràdio Canet, el qual fou exposat al 
públic durant 15 dies hàbils, termini durant el qual no es varen presentar al·legacions, 
publicant-se, en conseqüència el pressupost definitivament aprovat en el BOPB de 5 de 
gener de 2015. 
 
En aquest sentit, formada per la Intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2015 de l’Ajuntament de Canet i de l’OA Ràdio Canet, amb els següents resultats: 
 

“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2015 DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ORGANISME AUTONOM 
RADIO CANET 
 
OBJECTE DE L’INFORME 
 
Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet en compliment del que disposen l’article 191 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa 
el capítol primer del títol VI del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en 
matèria pressupostària. 
 
L’objecte del present informe és la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Radio Canet corresponent a l’exercici 2015. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària. 
 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 Text refós 2/2004, de 5 de març, de la llei reguladora de les hisendes locals: 

o Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la liquidació. 
o Article 193: Actuacions sobre el romanent de tresoreria i remissió a l’administració de 

l’Estat i a l’administració de la Comunitat Autònoma de còpies de la liquidació 
pressupostària. 

o Article 182: Definició, composició i incorporabilitat dels romanents de crèdit. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en matèria 

pressupostària: 
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o Articles 89 a 91: Tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació del 
pressupost. 

o Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la liquidació del 
pressupost.  

o Articles 96 i 97: Definició i càlcul del resultat pressupostari. 
o Articles 47, 48 i 98 a 100 sobre la determinació, incorporació i control dels romanents 

de crèdit. 
o Articles 101 a 104: Càlcul i tractament del romanent de tresoreria.  

 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del model 
normal de comptabilitat local. 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: 
o Art. 21.1 e): Competència per a l’aprovació de la liquidació pressupostària. 

 
PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LIQUIDAR EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
 
D’acord amb l’article 191 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 l’article 89.1 del Decret 500/1990, el 
pressupost de cada exercici es liquidarà, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament 
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent. 
 
L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 89.2 del Decret 
500/1990, ha de dur a terme la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de 
l’exercici següent.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’Alcalde, 
amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i 
les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms dependents.  
 
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en la primera 
sessió que celebri. 
 
Abans de finalitzar el mes de març, s’ha de trametre una còpia de la liquidació, un cop 
aprovada, a la Comunitat Autònoma i a l’Administració de l’Estat. 
 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
De la normativa esmentada, i mes concretament dels arts. 191 de a Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i 93.1 Reial Decret 500/1990, es desprèn que la liquidació del Pressupost es 
refereix exclusivament al "Pressupost corrent” i informarà: 
 
Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves 
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, i els pagaments realitzats. 
 
Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i 
les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets cancel·lats, els 
drets nets i la recaptació. 
 
Per a la liquidació del Pressupost es determinen: 
 
a. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre. 
b. El Resultat Pressupostari de l'exercici. 
c. Els Romanents de crèdit. 
d. El Romanent de Tresoreria. 

 
A.- Respecte al Pressupost de 
despeses: 
 
En euros 

Exercici corrent Ajuntament  OA Ràdio Canet  
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Pressupost inicial de despeses: 12.389.928,00  130.392,00  
Modificació de despeses 2.126.065,20  0,00  
Pressupost definitiu de despeses: 14.515.993,20  130.392,00  
Obligacions reconegudes: 12.510.690,26  125.347,20  
Pagaments realitzats: 11.628.836,74  125.266,99  
Pagaments líquids: 11.581.682,48  125.141,05  
Obligacions pendents de pagament: 929.007,78  206,15  

Exercicis tancats Ajuntament  OA Ràdio Canet  

Obligacions pendents pagament 1 
gener: 1.180.352,72  4.536,58  

Modificacions de saldo i anul·lacions: -138,75  0,00  
Total obligacions: 1.180.213,97  4.536,58  
Pagaments realitzats: 1.134.631,51  3.721,94  
Obligacions pendents pagament: 45.582,46  814,64  

 
B.- Respecte al Pressupost 
d’ingressos: 
En euros 

Exercici corrent Ajuntament  OA Ràdio Canet  

Pressupost inicial d'ingressos: 12.535.164,00  130.392,00  
Modificacions d'ingressos: 2.126.065,20  0,00  
Pressupost definitiu d'ingressos: 14.661.229,20  130.392,00  
Drets reconeguts: 14.790.288,71  130.388,36  
Ingressos realitzats: 13.938.096,96  130.551,59  
Devolució ingressos: 153.794,38  163,23  
Recaptació líquida: 13.784.302,58  130.388,36  
Drets pendents de cobrament: 1.005.986,13  0,00  

Exercicis tancats Ajuntament  OA Ràdio Canet  

Pendents de cobrament 1 de gener 3.965.456,63  901,14  
Modificacions saldo inicial 2.853,89  0,00  
Drets anul·lats: 376.271,42  0,00  
Drets cancel·lats: 0,00  0,00  
Recaptació: 859.273,32  0,00  
Pendents de cobrament: 2.732.765,78  901,14  

 
D’acord amb el que s’exposa, la liquidació del Pressupost es la següent: 

 
C.- Resultat pressupostari de l’exercici: 
En euros 
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En euros 

 
 

D.- Romanents de crèdit: Respecte de l’Ajuntament de Canet de Mar, el total de 
romanents de crèdit ascendeix a un total de 2.005.302,94 €. Respecte de l’OA. Ràdio Canet, 
el total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 5.044,80 €. 
 
E.- Romanent de tresoreria: Es detalla en el quadre següent: 
 
En euros 

 
 
Sobre el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals cal descomptar l’import de les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost i de les devolucions d’ingrés pendents de 
pagament: 
 
En euros 
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De conformitat amb els articles 191.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 101.1 del RD 500/1990, de 
20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com la regla 341.1. de l’Ordre de 17 de 
juliol de 1990, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local, es 
preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de 
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.  
 
Pel que respecte al càlcul de la dotació per insolvències de l’Ajuntament, s’han aplicat els 
criteris dictats en data 6 de febrer de 2015 per la Direcció General de Política Financera 
respecte dels drets pendents de recaptació dels capítols I, II i III, incrementant fins al 50% el 
percentatge de dotació dels drets pendents de recaptació dels anys 2014 i 2015 de l’article 
39. El càlcul efectuat es presenta en el quadre següent: 
 
En euros 

 
 
La relació dels drets pendents de cobrament d’exercicis tancats dels capítols IV i VII, que 
s’han considerat de dubtós cobrament, es relacionen en el quadre següent: 
 

Tercer 
Pendent de  
cobrament Descripció 

DIPUTACIO DE BARCELONA 22.925,27 SUBV. DIBA TEATRE ODEON ANY 2003 
DIPUTACIO DE BARCELONA 10.152,09 ACTIVITATS PLA DE LA FRANJA LITORAL 
DEP. DE COMERÇ 15.815,98 SUBVENCIO DEPARTAMENT COMERÇ RIERA BUSCARONS 
GENERALITAT DE CATALUNYA 1.065,00 SUBV. VII MOSTRA ENTITATS ""CANET PELS DDHH"" EXP. 2009/8 
GENERALITAT DE CATALUNYA 76.864,53 RESTA SUBV. 2ONA. FASE CASA D'OFICIS 2010-2011 
GENERALITAT DE CATALUNYA 872,48 SERVEI D'OCUPACIÓ, RESTA EXPT.2010YG340495/33 
GENERALITAT DE CATALUNYA 18.200,00 SERV. D'OCUPACIÓ EXPT, 2011Y1G340495 
GENERALITAT DE CATALUNYA 5.265,11 SERV. D'OCUPACIÓ, REST 10% EXPT.10-G-0082 
GENERALITAT DE CATALUNYA 5.265,11 SERVEI D'OCUPACIÓ, EXPT. 11-G-0049 

GENERALITAT DE CATALUNYA 7.000,00 
BENESTAR SOCIAL I FAMILIA- ACOLLIDA LINGÜISTICA I CULTURAL 
PERSONES NOUVINGUDES 

GENERALITAT DE CATALUNYA 9.391,50 
SUBV. SERV.OCUP.CATALUNYA, EXP. 12/FOAP/187/0077047, ANY 
2012 

DIPUTACIO DE BARCELONA 10.000,00 09/X/47371, PROJECTE NOU CAMP DE FUTBOL 

DIPUTACIO DE BARCELONA 45.900,37 
SUVB.XARXA LOCALS 12-15; SOSTENIBILITAT I SERVEIS 
13/X/97549 (MESES) 

DIPUTACIO DE BARCELONA 0,01 SUBV. 13Y92356-EQUITACIÓ ADAPTADA 
DIPUTACIO DE BARCELONA 10.000,00 SUBVENCIO PER OBRES 
DIPUTACIO DE BARCELONA 1.307,12 SUBV. OBRES 
DIPUTACIO DE BARCELONA 4.184,09 SUBV. OBRES 
DIPUTACIO DE BARCELONA 3.000,00 SUBV. OBRES 
DIPUTACIO DE BARCELONA 25.515,76 SUBV. OBRES 
DIPUTACIO DE BARCELONA 40.100,00 SUBV. OBRES 
DIPUTACIO DE BARCELONA 3.000,00 SUBVENCIÓ MESES 
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Tercer 
Pendent de  
cobrament Descripció 

GENERALITAT DE CATALUNYA 164.946,80 FONS DE COOP.LOCAL 2013 
GENERALITAT DE CATALUNYA 7.527,65 PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL 2013 
GENERALITAT DE CATALUNYA 167.990,84 FONCA CATALA 2014 
GENERALITAT DE CATALUNYA 7.666,57 PRSTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS 2014 
Total 663.956,28 

 
En quan a l’Organisme Autònom RÀDIO CANET, s’ha dotat íntegrament el saldo pendent de 
cobrament de deutors pressupostaris d’exercicis tancats. 
 
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. 
 
L’Ajuntament ha assumit compromisos que s’han d’incorporar al nou pressupost (import de 
les A i D a incorporar), per import de 276.402,03 euros 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. 
 
F.- Excés de finançament afectat 
 
Correspon als ingressos de caràcter finalista obtinguts que a data de tancament no s’ha 
destinant a la finalitat del seu atorgament: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: 
 
El detall de l'excés de finançament afectat per projectes que hi figura en el Romanent de 
Tresoreria liquidat corresponent a l’exercici 2015 s’especifica a continuació: 
 
En euros 

 
 
Pel que fa al projecte “Odèon. Primera fase construcció”, l’excés de finançament afectat 
correspon a la diferència entre el total d’ingressos afectats, 899.482,61 euros i el total 
d’obligacions reconegudes, 732.748,73 euros, a 31 de desembre de 2015. 
 
OA Ràdio Canet:  
 
No té despeses amb finançament afectat. 
 
G.- Operacions no Pressupostaries 
 
Corresponen a operacions conformades per ingressos i despeses que no són pròpies de 
l’Ajuntament sinó que aquest fa d’intermediari, retenidor a compte o dipositari de fiances. 
També s’utilitzen aquests tipus d’operacions per comptabilitzar ingressos o despeses que 
posteriorment s’aplicaran al pressupost.  

 
DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 
 
Els detall dels deutors no pressupostaris es el següent: 

 
En euros 
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CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
Els detall dels creditors no pressupostaris es el següent: 
 
En euros 

 
 
H.- Límits Legals Derivats de la Liquidació 
 
1. Ràtio legal d'estalvi net 

 
En euros 

 
 
2. Ràtio legal d'endeutament 

 
D'acord amb l'article 53 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals la situació de l'Ajuntament sobre l'endeutament total 
és del 54,28% dels ingressos corrents. 
 
D’acord amb la nota informativa de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat 
de Catalunya, en relació al règim de tutela financera per a l’exercici 2016, per al càlcul de la 
ràtio legal de deute viu no s’han computat les quantitats a reintegrar com a conseqüència de 
les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat. 
 
I.- Avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària 
 
L'article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, amb el títol "Principi de Transparència", estableix que "La contabilidad de las 
Administraciones Pública y demássujetoscomprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, 
así como suspresupuestos y liquidaciones, deberáncontenerinformaciónsuficiente y adecuada 
que permita verificar susituaciónfinanciera, el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidadpresupuestaria y de sostenibilidadfinanciera y la observancia de los 
requerimientosacordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los 
Presupuestos y cuentas generales de las distintasAdministracionesintegraráninformación sobre 
todos los sujetos y en entidadescomprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley. " 
 
L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, 
és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-95), el qual 
permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus. 
 
Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la Llei Orgànica la qual estableix que :  
 
"1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demásactuaciones que 
afecten a los gatos o ingresos de los distintossujetoscomprendidos en el ámbito de aplicación 
de esta Ley se realizará en un marco de estabilidadpresupuestaria, coherente con la 
normativa europea. 
 
2. Se entenderá por estabilidadpresupuestaria de las Administraciones Públicas la situación 

de equilibrio o de superávit estructural. 
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3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se endenderá por 
estabilidadpresupuestaria la posición de equilibriofinanciero. " 
 

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la 
mateixa norma en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se 
aplicara la metodologíautilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de 
estabilidadpresupuestaria." 
 
L'article 15 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de EstabilidadPresupuestaria 
estableix que: 1. Se entenderácumplido el objetivo de estabilidadcuando los 
presupuestosiniciales o, en su caso, modificados, y las liquidacionespresupuestarias de los 
sujetoscomprendidos en el artículo 4.1 del presente reglamento, alcancen, una 
vezconsolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la 
definicióncontenida en el Sistema Europeo de CuentasNacionales y Regionales, el objetivo 
individual establecido para cada una de las entidadeslocales a las que se refiere el artículo 5 o 
el objetivo de equilibrio o superávitestablecido para las restantesentidadeslocales, sinperjuicio 
de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financierosaprobados y en vigor. 
 
Així mateix, l’article 16.2 del reglament esmentat preveu que "la Intervenció local elevará al 
Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propiaentidad local y 
de susorganismos y entidadesdependientes. El informe se emitirá con carácterindependiente y 
se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del textorejundido de la 
Ley reguladora de las HaciendasLocales, referidos, respectivamente, a la aprobación del 
presupuesto general, a susmodificaciones y a suliquidación. 
El Interventor local detallará en su informe los cálculosefectuados y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e 
ingresospresupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de 
CuentasNacionales y Regionales" 
 
Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat 
Nacional, cal partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes pròpies 
de la comptabilitat pressupostària (diferencia entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 
de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de l'estat de 
despeses, i posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no 
financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional. 
 
Sector Administracions Públiques Ajuntament de Canet de Mar 
 
D’acord amb l’article 15 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
EstabilidadPresupuestaria, esmentat anteriorment, a efectes del Sistema Europeu de 
Comptes, el Sector “Administracions Públiques” de l’Ajuntament de Canet de Mar està 
conformat pels ens següents: 
 
 Ajuntament de Canet de Mar 
 Organisme Autònom Ràdio Canet 
 Fundació Els Garrofers 

 
 

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament liquidada en l’exercici 2015 és el següent: 
 

En euros     Ajustaments SEC 95   
  Entitat   Ingressos NF Despeses NF Entitat Consolidació Capacitat Fin. 
AJUNTAMENT DE CANET 14.748.877  10.735.564  -71.085  0  3.942.228  
OOAA RADIO CANET 130.388  125.347  1.272  0  6.313  
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 2.298.589  1.975.289    0  323.301  

          0  
          0  

               
     Capacitat / Necessitat de finançament a nivell de grup 4.271.842  
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Els ajustaments SEC són els següents: 
 
Ajuntament de Canet de Mar 
 
En euros        LIQUIDACIÓ 
Ajust per no recaptació – Cap 1     -319.828  
Ajust per no recaptació - Cap 2     2.423  
Ajust per no recaptació - Cap 3     -509  
Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 128.301  
Meritament interessos (+ inicials - finals)   -2.835  
Dev. Ing. pendent de pagar i DespPend. Aplicar (+inicials-finals) -104.731  
Excés de finançament afectat - Anterior   1.172.027  
Excés de finançament afectat - Final   -819.750  
Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici -123.557  
  Total ajustaments   -71.085  

 
OA Ràdio Canet:  
 
En euros        LIQUIDACIÓ 
Dev. Ingr. Pendent de pagar i DespPend. Aplicar (+inicials-finals) 1.272  
  Total ajustaments   1.272  

 
Fundació Els Garrofers 
 
Les dades utilitzades de la Fundació Els Garrofers són provisionals. En el moment en què es 
disposi de les dades definitives es realitzarà l’avaluació del compliment del principi d’estabilitat 
pressupostaria. No s’espera que de les dades definitives resultin diferències que puguin ser 
significatives sobre el càlcul realitzat, el qual es detalla a continuació: 
 
En euros 

 
 
D'acord al que preveu l'art. 32. Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat 
Pressupostària y Sostenibilitat Financera, “En el supuesto de que la liquidaciónpresupuestaria 
se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, ComunidadesAutónomas, y 
CorporacionesLocales, a reducir el endeudamientoneto. En el caso de la Seguridad Social, el 
superávit se aplicaráprioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las 
necesidadesfuturas del sistema.” 
 
Aquest article ha estat interpretat per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de 21 de gener de 2016, de 
la següent manera: 
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“13.1 Destí dels ingressos superiors als previstos 
Els ingressos superiors als previstos s’han de determinar en el moment de confeccionar la 
liquidació del pressupost. La seva aplicació s’ha d’efectuar en el marc i amb els criteris 
descrits per a l’aplicació del superàvit en els paràgrafs següents. 
  
13.2 Destí del superàvit  
En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar a 
reduir el nivell d’endeutament net, amb el límit del volum de l’endeutament si fos inferior al 
superàvit. 
S’entén per superàvit la capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema 
europeu de comptes i per endeutament el deute públic a efectes del protocol sobre 
procediment de dèficit excessiu. 
  
13.3 Criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe 
positiu 
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu s’ha de destinar a les 
finalitats següents, en funció dels recursos líquids disponibles: 
  
13.3.1 Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporables  
En el cas que existeixin obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els recursos disponibles 
s’han de destinar amb caràcter prioritari a l’absorció d’aquest dèficit, en el marc de les 
mesures de sanejament esmentades en l’apartat 8 d’aquesta nota informativa. Cal garantir 
igualment el compliment dels compromisos de despesa assumits que constitueixen una part 
del romanent que està compromesa per l’existència de romanents de crèdit incorporables. 
  
13.3.2 Compliment del termini legal de pagament a proveïdors  
Els recursos addicionals disponibles s’han de destinar al compliment del termini legal de 
pagament a proveïdors, d’acord amb les previsions del pla de tresoreria que l’ens local ha 
d’elaborar en virtut de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. La utilització d’aquests recursos ha de permetre 
reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt termini. 
  
13.4. Destí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per l’import 
màxim de la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat 
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, per l’import màxim de la 
capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat, s’ha d’aplicar als destins que es 
detallen a continuació. La utilització del romanent per a les finalitats esmentades en l’apartat 
13.3 anterior computa a efectes de determinar la part del romanent que s’ha d’aplicar a 
aquests destins.  
 
13.4.1 Inversió financerament sostenible, en cas de compliment de les condicions legals 
D’acord amb la disposició addicional 82 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos 
generals de l'Estat per a l'any 2016, els ens locals que compleixen els requisits de la disposició 
addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, poden destinar el superàvit de 2015 al finançament d’inversió 
financerament sostenible, en els termes previstos a la disposició addicional setzena del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
  
13.4.2 Reducció de l’endeutament en termes nets 
En darrer terme, el superàvit s’ha de destinar a reduir l’endeutament en termes nets, amb la 
consegüent reducció de l’endeutament previst a 31 de desembre de l’exercici en curs i dels 
costos financers”. 
 
J.- Regla de la despesa 
 
Sector Administracions Públiques Ajuntament de Canet de Mar 
 
Pel que fa al compliment de la regla de la despesa, el quadre següent detalla resumidament el 
compliment d’aquest equilibri: 
 

Entitat   Base 2014 B. Ant. Increm. 
Canvis 
Normat Límit  Base  

AJUNTAMENT DE CANET 10.227.089  10.360.041  0  10.360.041  8.943.321  
OOAA RADIO CANET 117.237  118.761    118.761  124.052  
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 1.980.553  2.006.300    2.006.300  1.921.242  
    0    0    
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    0    0    
              
    Diferència entre el límit i la base computable de l'exercici 1.496.488  

 
Pel que respecte a la despesa computable que hi figura en el quadre anterior: 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Límit a la Base de la despesa   LIQUIDACIÓ 
Base exercici anterior     10.227.089  
Taxa límit aprovada pel Ministeri     1,30% 

Valoració de canvis normatius sobre 
recaptació   

  

Valor màxim base de l'exercici     10.360.041  
          
Aplicacions no financeres, llevat 
interessos 

    
  

  

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat 
d'interessos   10.588.771  
Ajustaments SEC95     104.495  
Despesa pendent d'aplicar     104.495  
Aplicacions no financeres, llevat interessos 10.693.266  

          
Despesa finançada amb 
subvencions         
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP   1.856.953  
Desviacions       230.400  
Despesa finançada amb 
subvencions   1.626.553  

          
Base de la despesa       
Ajustament consolidació operacions entre el grup -123.392  
Base de la despesa exercici actual   8.943.321  
Marge a la Regla de la Despesa     1.416.720  
Taxa implícita d'increment     -12,55% 

 
OA RADIO CANET 
 
Límit a la Base de la despesa   LIQUIDACIÓ 
Base exercici anterior     117.237  
Taxa límit aprovada pel Ministeri     1,30% 

Valoració de canvis normatius sobre 
recaptació   

  

Valor màxim base de l'exercici     118.761  
         
Aplicacions no financeres, llevat 
interessos 

   
  

  

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat 
d'interessos   125.347  
Ajustaments SEC95     -1.296  
Despesa pendent d'aplicar     -1.296  
Aplicacions no financeres, llevat 
interessos 124.052  

         
         
Base de la despesa      
Ajustament consolidació operacions entre el 
grup 

  

Base de la despesa exercici actual   124.052  
Marge a la Regla de la Despesa     -5.290  
Taxa implícita d'increment     5,81% 

 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 
El càlcul de la Regla de la Despesa de la Fundació Els Garrofers s’indica a continuació. Com 
s’indica anteriorment, les dades utilitzades de la Fundació Els Garrofers són provisionals. No 
s’espera que de les dades definitives resultin diferències que puguin ser significatives sobre 
els càlcul realitzat: 
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En euros 

 
 
En el quadre següent es mostra la despesa computable que resulta de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2015, considerant el grup municipal en termes SEC. 
 
En euros 

 
 
 
Cal posar de manifest, que en sessió plenària de 7 de maig de 2015, l’Ajuntament va aprovar 
el Pla Econòmic i Financer 2014-2015, per donar compliment a l’establert a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. La liquidació del 
pressupost de 2015 posa de manifest el compliment dels equilibris establerts a la norma 
esmentada. 
 
K.- Pla de reducció del deute 
 
En el marc de la substitució de l’operació d’endeutament contracta per fer front al pagament a 
proveïdors (RD-Llei 4/2012), en data 27 de novembre de 2014, l’Ajuntament de Canet de Mar 
va aprovar un pla de reducció del deute, segons el qual en l’exercici 2015 es preveia assolir 
un nivell de deute del 55,82%.  
 
Aquest pla contemplava l’endeutament de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio 
Canet, atès que la Fundació Els Garrofers no estava classificada, a efectes SEC, dins el sector 
“Administracions Públiques”. 
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Del resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 es posa de manifest el 
compliment del pla de reducció del deute esmentat, atès que el nivell de deute és del 50,60%, 
tal i com es mostra en el quadre següent:  
 

DESCRIPCIÓ 
Ajuntament de 
Canet de Mar OA Ràdio Canet 

Ajustos 
consolidació Total 

Ingressos corrents 13.920.782,81 130.388,36 -123.392,01 13.927.779,16 
Deute Viu (*) 7.047.629,67 0,00 0,00 7.047.629,67 
Ratio Legal de deute viu       50,60% 

(*) inclou 487.686 euros, a reintegrar com a conseqüència de les liquidacions definitives de la 
participació en els tributs de l'Estat. 
 
INFORMO: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals 
positiu per import de 1.423,65 milers d’euros, aixi com un estalvi net de 3.200,50 milers 
d’euros. 
 
L’esmentat Romanent de Tresoreria per a despeses generals haurà de destinar-se inicialment, 
d’acord amb la interpretació de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de 21 de gener de 2016, 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, 
havent d’utilitzar la diferencia per al compliment del termini legal de pagament a proveïdors, i 
per la realització d’inversió financerament sostenible en el cas de compliment de les 
condicions legals i per la reducció de l’endeutament en termes nets. 
 
L’Organisme Autònom Radio Canet presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals positiu per import de 17,14 milers d’euros, aixi com un estalvi net de 5,04 milers 
d’euros. 
 
La liquidació del pressupost de l’exercici 2015 posa de manifest el compliment del pla de 
reducció del deute aprovat per l’Ajuntament en data 27 de novembre de 2014.” 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per cada partida 

pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, la liquidació posa de manifest, 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 
 

3. S’ha complert el que estableix l’article 92 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel 
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.1 del DL 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i article 16 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 
de novembre de 1986. 
 
Per la present RESOLC: 
 
PRIMER.-Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 corresponent a 
l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’OA Ràdio Canet d’acord amb el que figura en 
l’informe d’intervenció que hi figura en el cos d’aquesta resolució. 
 
SEGON.-Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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TERCER.-En compliment d'allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio Canet a 
la delegació d’Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Per tot això: 
 
PRIMER.- El Ple municipal es dóna per assabentat del Decret de l’Alcaldia número 
407/2016, de 29 d’abril, amb relació a l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2015. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que en aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte de la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2015. El resultat pressupostari corresponent a aquest exercici és 
positiu de 2.055.000 euros. Aquest resultat és degut a un superàvit amb les 
operacions corrents, és a dir, els ingressos menys les despeses, per un import de 
4.013.000 euros, i a un import negatiu de les operacions financeres d’1,8 milions 
d’euros, que corresponen al retorn de préstecs, ja que en aquest exercici, igual que 
en exercicis precedents, no s’ha produït un increment de l’endeutament. Com a 
conseqüència, el resultat pressupostari, el romanent de Tresoreria, es veu 
incrementat i se situa en 1,4 milions d’euros positius. Una part d’aquest romanent 
s’haurà de destinar a satisfer les obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 
l’exercici 2015 i que s’incorporaran al 2016, que sumen un import de 136.157 
euros. Una altra part està previst destinar-la a inversions financerament 
sostenibles, segons preveu la normativa que, en elcas del municipi de Canet, anirà 
destinat a la millora de l’enllumenat i a la primera fase del pla general del 
clavegueram. L’estalvi net que posa de manifest la capacitat de retorn dels préstecs 
se situa en 3.200.000 euros. Aquest és un indicador de la salut financera de 
l’Ajuntament, la ràtio d’endeutament se situa en el 54,2% dels ingressos corrents; 
l’any anterior es trobava en el 70,7% i el límit és en el 110%. Per tant, es dedueix 
que l’Ajuntament té capacitat per endeutar-se, en el cas que necessiti finançament 
per a projectes d’inversió que siguin econòmicament viables. Per resumir, a la vista 
d’aquestes magnituds, l’evolució financera de l’Ajuntament continua essent 
positiva, la qual cosa ha estat possible, per una banda, per la prudència 
pressupostària i, per l’altra, pel control que ha fet cada Àrea i cada Regidoria de 
l’Ajuntament. Acaba la seva intervenció remarcant la importància d’un ajuntament 
amb un adequat control pressupostari de la gestió, dels seus recursos i amb unes 
finances sanejades com a imprescindible per poder dur a terme projectes de futur 
que incideixin en la millora del municipi i, com a conseqüència, en la millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans. 
 
3.- INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE 
LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ORGANISME 
AUTONOM RÀDIO CANET CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, 
AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2016. 
 
La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix els procediments a seguir per a reduir els terminis de 
pagament als proveïdors i fixa noves mesures de seguiment per a la consecució 
d’aquesta finalitat. 
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NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 3.1 de la llei abans esmentada, que modifica la llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, estipula: “L’administració tindrà 
l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de 
les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la realització 
total o parcial del contracte...”.  
 
Aquest termini de trenta dies s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2013. Fins 
aquesta data s’estableixen terminis transitoris pels anys 2010, 2011 i 2012. El 
termini establert pels pagaments realitzats des de l’entrada en vigor de la llei, 7 de 
juliol, fins el 31 de desembre de 2010, és de cinquanta-cinc dies. Entre l’1 de gener 
de 2011, i fins el 31 de desembre de 2011, el termini es de cinquanta dies. Entre 
l’1 de gener de 2012, i fins el 31 de desembre de 2012, el termini es de quaranta 
dies. 
 
Per la seva banda, l’article 4.3 preveu: “Els Tresorers o, en el seu defecte, els 
Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre 
l’acompliment dels terminis previstos en questa llei per al pagament de les 
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantitat 
global de les obligacions pendents en las s’estigui incomplint el termini”. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació de la l’esmentada Llei, el Ministeri va emetre una 
guia d’elaboració d’aquests informes trimestrals a remetre, on especificava quina 
informació s’ha de subministrar en cadascun d’aquests informes i quines són les 
formules a aplicar per obtenir les diferents ràtios de períodes mitjans que es 
recullen en aquest informe. 
 
Per altra banda, al juny de 2011 es va publicar al DOGC la resolució 
ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la que es modificaven els annexos de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. En aquesta resolució s’estableix que les entitats locals tenen 
l’obligació de remetre a Tutela Financera informació relativa a la Llei de la lluita 
contra la morositat, fixant els termes d’aquesta petició d’informació. 
 
OBJECTE I ABAST DE L’INFORME 
 
D’acord amb el previst a l’article quart de la llei 15/2010, l’objecte d’aquest informe 
és determinar l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet, pagades durant 
el primer trimestre 2016. 
 
També s’informa del nombre i import total de les obligacions pendents de 
pagament en les que s’estigui incomplint el termini. 
 
Així mateix, addicionalment, s’informa sobre els conceptes anteriors referits al 
primer trimestre natural de l’exercici 2016, corresponents a la Fundació els 
Garrofers. 
 
Informació aquesta que ja ha estat comunicada al Ministeri a través de la seva 
plataforma electrònica, amb una periodicitat trimestral. 
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PROCEDIMENT 
 
Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de 
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en base als justificants 
registrats: 
 

 Factures registrades. 
 Certificacions d’obra. 
 Abonaments. 

 
Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts 
entre la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord 
amb les dades que consten en el sistema de comptabilitat. 
 
La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de 
l’obligació derivada de la factura o document equivalent de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
La data de pagament correspon a la data de presentació a les entitats financeres de 
les ordres de transferències als comptes corrents designats pels proveïdors.  
 
També s’ha calculat el promig de dies de pagament de les factures pagades durant 
el període comprés. 
 
Pel que fa a la informació que hi figura relativa a la Fundació els Garrofers, el 
present informe recull els quadres elaborats directament per la pròpia entitat, no 
disposant de la informació que permeti de la seva verificació pel que hi subscriu el 
present document. 
 
INFORMO 
 
Primer.- S’adjunten els quadres del primer trimestre 2016, referents als models 
aprovats, corresponents a l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 

 Pagaments realitzats en el trimestre. 
 Interessos de demora pagats en el període. 
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre. 
 
Segon.- S’adjunten els quadres del primer trimestre 2016, referents als models 
aprovats, corresponents a l’Organisme Autònom Ràdio Canet: 
 

 Pagaments realitzats en el trimestre. 
 Interessos de demora pagats en el període. 
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre. 
 
Tercer.- S’adjunten els quadres corresponents del primer trimestre 2016, referents 
als models aprovats, corresponents a la Fundació els Garrofers: 
 

 Pagaments realitzats en el trimestre.  
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre. 
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Quart.- Donar compte d’aquest informe al Ple municipal en la propera sessió que 
es faci. 
 
Per tot això: 
 
ÚNIC.- Es dóna compte al Ple de l’informe sobre l’acompliment dels terminis de 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet corresponent al primer trimestre de 2016, així com de la 
Fundació Els Garrofers corresponent al primer trimestre de 2016. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que en aquest punt de l’ordre del dia, com és recurrent i en compliment de la 
normativa vigent, es dóna compte al Ple dels terminis en què l’Ajuntament paga les 
factures als seus proveïdors. Els informes que s’han elaborat des de l’Àrea 
Econòmica manifesten que les factures es paguen en un termini mitjà de 56 dies. 
Entén que es pot considerar un termini correcte, tenint en compte tot el procés 
administratiu i de control que s’ha de dur a terme abans d’arribar al pagament 
efectiu d’aquestes factures. 
 
4.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT 
D’INSTRUCTORA D’UN EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 410 de data 29 d’abril de 2016, amb relació al 
nomenament d’instructora en l’expedient de responsabilitat patrimonial al personal 
de l’Ajuntament incoat pel Ple e la Corporació, en sessió extraordinària i urgent de 
data 12 de febrer de 2016, el qual es transcriu a continuació: 
 

Decret núm. 410/2016, de 29 d’abril, de l’Alcaldia 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària i urgent de data 12 de 
febrer d’enguany, va acordar incoar expedient per a la determinació de la possible 
responsabilitat patrimonial dels senyors PNA i JMS, en la condemna efectuada a 
l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant sentència núm. 284/2013, del jutjat 
contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, pel que aquesta Corporació ha 
d’abonar al demandant la quantitat de 323.088,58 €, més els interessos legals 
corresponents. 
 
Atès que en el mateix acord es va decidir sol·licitar assistència tècnica a la Diputació 
de Barcelona per tal que nomeni un instructor per aquest expedient. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha denegat l’atorgament de l’assistència 
tècnica sol·licitada.  
 
Atès que, per altra banda, també es va sol·licitar el mateix suport tant al 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya com a la Direcció General 
d’Administració Local, havent-se denegat també en ambdós casos. 
 
Atès que és necessari, per tant, nomenar un instructor per a aquest expedient, pel 
present, 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Nomenar instructora de l’expedient la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez, 
regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern. 
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SEGON.- Que es notifiqui el present acord a tots els interessats als deguts efectes 
d’abstenció i recusació, d’acord amb el que estableixen els articles 28 i 29 LRJPAC. 
 
TERCER.- Que la present resolució es ratifiqui pel Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per tretze vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet 
Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vílchez, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres, i tres 
vots en contra dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra i M. 
Àngels IsartFalceto: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 410, de data 29 d’abrilde 2016, 
amb relació al nomenament d’instructora de l’expedient de responsabilitat 
patrimonial al personal de l’Ajuntament. 
 
La senyora alcaldessa explica que s’ha fet aquesta resolució per avançar en els sis 
mesos que té l’Ajuntament per dur a terme l’expedient de responsabilitat 
patrimonial al personal de l’Ajuntament. Així, doncs, es tracta de ratificar aquest 
nomenament de la regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern com a 
instructora d’aquest expedient. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
vol posar de manifest que el seu grup municipal en una de les comissions de fa tres 
o quatre mesos, ja van comentar que el més adequat seria nomenar el regidor de 
Règim Intern com a instructor d’aquest expedient. Estan d’acord en avançar al 
màxim possible en aquest assumpte. 
 
La senyora alcaldessa explica que això és el que han fet i que ja s’han fet dues o 
tres reunions de treball. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que, des del principi, el seu grup manifesta que no s’hauria 
hagut d’anar per aquesta via i es van quedar sols amb la proposta d’una altra via 
alternativa. Com que en aquest assumpte sempre han votat en contra, per 
coherència ara també hi votaran. 
 
5.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
20 D’ABRIL DE 2016 AMB RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE AMB 
INVERMERCURY, SL DE CONCESSIÓ DE L’APARCAMENT DE LA RIERA 
GAVARRA, 4-14 

 
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2016, el qual es 
transcriu a continuació: 

 
ATORGAMENT D’UN TERMINI D’AUDIÈNCIA A LA “ SOCIEDAD DE GESTIÓN DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA”, 
CREDITOR HIPOTECARI DE L’EMPRESA INVERMERCURY, SL, EN EL MARC DEL 
PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ PER INCOMPLIMENT DEL 
CONTRACTISTA 
 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, adoptat en sessió celebrada el 30 
de juliol de 2015, es va decidir entre d’altres qüestions: 
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“(...)SEGON.- Resoldre el contracte de concessió d’obra pública subscrit en data 
28.05.05 i modificat en data 18.10.05 amb Invermercury S.A. per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a ubicar a la riera Gavarra 4-14 de Canet de 
Mar, per incompliment culpable del contractista de les obligacions contractuals 
essencials (...). 
 
(...) TERCER.- Elevar a definitiva la liquidació a què ascendeix el import dels danys i 
perjudicis ocasionats per la contractista INVERMERCURY S.L. a l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en els termes que segueixen a data 22/7/15. 
 
Valor net comptable del concessionari 861.902,24 € 
Deute amb l’Ajuntament - 447.907,85 € 
Estimació costos reparació deficiències - 272.590,14 € 
Confiscació garantia definitiva - 40.909,17 € 
 100,495,08 € 
(...).” 
 
Dit acord va ser notificat a l’empresa Invermercuy, SL, en tant que concessionària de 
l’anterior contracte i així mateix, va ser notificat a l’entitat bancària Bankia, en data 4 
d’agost de 2015 mitjançant notificació de la mateixa data (RS/2015/2333), per ser 
l’entitat prestatària del finançament de les obres de construcció de l’esmentat 
aparcament (provinent de Caixa Laietana). 
 
Atès que l’entitat bancària Bankia no ha presentat cap escrit ni comunicació en 
resposta a l’esmentada notificació. 
 
Atès que tampoc ha respost en cap sentit l’entitat bancària SAREB, SA “ Sociedad de 
Gestión de Activosprocedentes de la reestructuración bancaria, SA” que ha succeït a 
Bankia, en drets i obligacions, pel que respecta al préstec hipotecari contret amb 
Invermercury, SL per aquest contracte. 
 
Atès que s’ha comprovat que consten inscrits en el Registre de la Propietat 
embargaments com a càrrega de les places d’aparcament de rotació a favor de 
l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social per imports de 
67.924,11 euros i 24.352,76 euros, respectivament. 
 
Vist que cal actualitzar la liquidació a què ascendeix l’import dels danys i perjudicis 
ocasionats pel contractista Invermercury, SL, tal com segueix: 
 
Valor net comptable del concessionari 861.902,24 € 
Deute actualitzat amb l’Ajuntament - 461.264,25 € 
Estimació costos reparació deficiències - 272.590,14 € 
Embargament Agència Tributària 
Embargament Seguretat Social 
 Confiscació garantia definitiva+40.909,17 € 
 

- 67.924,11 € 
- 24.352,76 € 

TOTAL: 76.680,15 euros.  
  
En compliment del que disposen els articles 256 i següents del Reial Decret legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aplicable al present cas per raons temporals, i per 
confirmar que el creditor hipotecari no té intenció de subrogar-se en el compliment de 
les obligacions contractuals de l’actual concessió administrativa 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- ATORGAR a l’entitat bancària SAREB, SA “ Sociedad de Gestión de 
Activosprocedentes de la reestructuración bancaria, SA” , creditora hipotecària de 
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l’empresa Invermercuy, SL, concessionària de l’aparcament de la Riera Gavarra del 
municipi, un TERMINI D’AUDIÈNCIA de deu dies hàbils, a comptar a partir del següent 
al de la notificació del present acord, per si aquesta oferís la possibilitat de subrogar-se 
en el compliment de les obligacions contractuals d’Invermercury, SL. 
 
SEGON.- En unitat d’acte, APROVAR l’import de les inversions a abonar al 
concessionari, que un cop actualitzada la quantitat aprovada pel Ple municipal, de 30 
de juliol de 2015, ascendeix a un import de SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA 
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (76.680,15 euros), pel cas que, transcorregut el termini 
anterior el creditor hipotecari no hagi mostrat la possibilitat de subrogació. 
 
TERCER.- En conseqüència de l’apartat segon, POSAR A DISPOSICIÓ de la SAREB, SA 
creditor hipotecari d’Invermercuy, SL la quantitat de SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS 
VUITANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (76.680,15 euros), com a continuació de 
l’acord de resolució contractual per incompliment culpable del contractista (aprovat per 
acord del Ple municipal de 30 de juliol de 2015) per tal de declarar extingit el deute 
hipotecari que pogués existir sobre la concessió administrativa esmentada i considerar, 
a tots els efectes, extingida la garantia hipotecària constituïda sobre l’aparcament 
municipal. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquests acords als interessats. 
 
CINQUÈ.- RATIFICAR els anteriors acords per part del Ple municipal, per ser el 
competent en tant que òrgan de contractació del contracte de concessió d’obra pública 
de l’aparcament situat a la Riera Gavarra del municipi. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per quinze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, 
Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, 
Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto, Toni Romero Carbonell, Cristina 
Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 
2016, amb relació a la resolució del contracte amb Invermercury, SL de concessió 
de l’aparcament de la riera Gavarra, 4-14. 
 
SEGON.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que dins el procés de resolució del contracte amb Invermercury, SL, l’acord de la 
Junta de Govern de 20 d’abril dóna audiència a l’entitat bancària SAREB, com a 
creditora hipotecària per oferir la possibilitat de subrogació del contracte per part 
seva. Aquest acord també estableix una valoració econòmica actualitzada de la 
liquidació del contracte. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
només vol comentar que el PSC sempre ha donat suport a aquest assumpte, tant a 
la legislatura anterior com en aquesta. Aquest és un pas més i, com tothom, 
desitgen que s’acabi com més aviat millor perquè es pugui començar una nova 
gestió que doni un servei molt millor que el que s’ha tingut fins ara. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup també ha estat sempre a favor de la 
recuperació d’aquest servei. Vol, però, fer una puntualització, ja que sembla que 
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recuperar aquesta concessió costarà a l’Ajuntament 76.000 euros i no és així, ja 
que arribarà a costar al voltant de 800.000 euros. 
 
El senyor Gregori explica que el valor de la concessió és el valor pendent 
d’amortitzar de les places que no s’han venut i les que estan en règim de rotació. 
Aquest és el valor que s’admet i està auditat. Ara bé, l’empresa té uns deutes amb 
l’Ajuntament i aquests es compensaran per aquest import. 
 
6.- RATIFICACIÓ APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ I LA 
LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL 
 
Vist l’acord pres pel Consell General del Consorci de Comunicació Local en sessió de 
26 de març de 2015, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

Aprovació inicial de la dissolució i la liquidació del Consorci de Comunicació 
Local 
 
Antecedents 
 
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), 
amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, 
produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant 
en totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació 
local. 
 
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la comunicació local, 
el CCL va constituir el novembre de 1994 una societat mercantil, l’Agència de 
Comunicació Local, SA (ACL). 
 
Actualment, les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de 
tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci 
provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona. 
 
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veient simultàniament impactat 
pels canvis tecnològics i alhora per la profunditat de la crisi econòmica que afecta a 
l’estat espanyol i la resta d’estats de la Unió Europea. Aquesta situació està produint 
canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena 
de suports; ràdio, premsa, televisió, internet, etc., i tant els de titularitat pública com 
els de privada. I en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no escapen 
a aquesta situació, ja que tant el procés de canvi tecnològic, com la difícil conjuntura 
econòmica dels ajuntaments i els consorcis públics titulars dels mitjans públics locals, 
els condiciona com a la resta del sector. 
 
Conseqüència d’aquesta situació de crisi, els darrers anys s’han anat produint canvis 
en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va respondre 
amb la reorganització de les estructures de suport a la comunicació local en les quals 
participa de forma exclusiva o majoritària amb l’objectiu de potenciar el recolzament a 
les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva 
sostenibilitat i aconseguir un major grau d’eficiència en la prestació dels serveis, 
mitjançant el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si 
s’escau, amb d’altres entitats públiques del sector. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d’una única entitat els 
recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un 
marc global que respon a una voluntat d’assignar més recursos econòmics de manera 
directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels mitjan locals. 
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Aquest procés va culminar amb la creació de l’entitat Xarxa Audiovisual Local, SL (en 
endavant XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic 
creada per la Diputació de Barcelona, la qual disposa del 100% de la participació, a 
l’empara del que preveuen el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i 
següents), la Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 
2.4 (art. 86), el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
(TRRL), aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (article 96 i concordants) 
i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents), per a la gestió del servei públic de 
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local. 
 
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la 
comunicació local, el Consell d’Administració de l’Agència de Comunicació Local, SA, 
(ens instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 2012 va aprovar el projecte de 
cessió dels actius i passius de la societat a favor de la nova entitat XAL, SL. L’acord va 
ser posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta General de 
l’ACL. 
 
Durant l’any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d’actius i passius d’aquesta 
societat a favor de l’empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i 
simultàniament ha estat dissolta i liquidada l’Agència de Comunicació Local, SA. 
Aquest procés legal es va allargar durant pràcticament tot l’any 2013 durant el qual 
l’Agència de Comunicació Local va subsistir com a persona jurídica però no va portar a 
terme cap mena d’activitat. La liquidació definitiva de l’ACL data de 9 de gener de 
2014. 
 
Com a conseqüència d’aquest procés, el CCL, a partir de l’exercici 2013, va veure 
reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja que les activitats 
de producció audiovisual, que es canalitzaven per mitjà de l’Agència de Comunicació 
Local, entitat filial del Consorci, varen ser assumides per la nova entitat XAL, SL. 
 
Des de l’1 de gener de 2013, i, per tant durant tot l’exercici 2014, els serveis del 
Consorci es presten a través de l’estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les 
entitats adherides al Consorci han tingut la possibilitat d’adherir-se al Protocol General 
de Serveis de la XAL fins al 31 de desembre de 2014; totes aquelles que ho ha 
considerat convenient ho han fet. 
 
Actualment, ens trobem en la nova fase d’ampliació de capital de la XAL mitjançant la 
incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l’objectiu de concentrar i 
vehicular tota la política pública de foment a la comunicació local tant de ràdio com de 
televisió. 
 
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures administratives 
fruit de la racionalització del sector públic fan convenient adoptar la decisió de 
dissoldre i liquidar el Consorci de Comunicació Local. 
 
Normativa aplicable 
 
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a 
115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist allò que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de 
govern i pels òrgans competents dels seus membres i que l’acord de dissolució, ha de 
determinar la forma en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci 



Ref: S/iu 

26 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

i la reversió de les obres i les instal·lacions existents a les administracions 
consorciades, i ha de ser sotmès al tràmit d’informació pública. 
 
Vist el que disposa la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i l’article 14 de la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa quant a la dissolució i la liquidació dels consorcis. 
 
Vist l’article 27.1 i 2 i l’article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que 
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb el 
quòrum assenyalat a l’article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius; l’acord de dissolució determinarà com s’haurà de procedir a 
la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions 
existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els eus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets. 
 
Vist l’informe emès pel gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 de març 
d’enguany explicant la situació actual i justificant la proposta de dissolució, així com la 
proposta de liquidació formulada per la mateixa Gerència, que figuren en l’expedient. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci. 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com 
la seva liquidació en els següents termes: 
 
1. LIQUIDACIÓa 31 de març de2015 
 
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT 
 
Institució       Import pendent 
 
Diputació de Barcelona     3.000,00 
      

Totals   3.000,00 
 
 
TRESORERIA 
 
Compte       Import 
 
Catalunya Caixa-xxxxxxxxxx    78.110,99 
 
Banc de Sabadell-xxxxxxxxx    32,48 
 
Caixa de mà       1.429,55 
 
     Totals   79.573,02  
 
NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT 
 
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la 
Tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà 
íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament 
del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament. 
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3. Nomenar liquidador únic del Consorci el senyor Joaquín de la Calzada Fernández, 
amb DNI xxxxxxx, amb domicili a Barcelona, a la rambla de Catalunya, xx; qui fins ara 
ha prestat els seus serveis com a tresorer del mateix Consorci. El nomenament es 
produeix per a tot el període de liquidació. 
 
4. Denunciar de forma expressa els convenis i els contractes subscrits pel Consorci de 
Comunicació Local i, en particular, 
 
Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de 
Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d’octubre de 2009 
 
Acord de col·laboració pel qual es formalitza l’encomanda de gestió entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de prevenció de riscos 
laborals de 15 de desembre de 2010 
 
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
6. Fixar la data d’efectes de la dissolució el 31 de març de 2015. 
 
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els registres públics 
corresponents i, en particular, en el registre dels ens locals de Catalunya. 
 
8. Sol·licitar la baixa de la “Base de datos general de entidadeslocales de la Oficina 
para la coordinación financera con las entidadeslocales del Ministerio de Haicenda y 
Administraciones Públicas”. 
 
SEGON.- Sotmetre els anteriors acords i l’expedient a informació públia, mitjançant 
anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona (BOPB), Girona 
(BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, 
per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de 
la presentació de reclamacions o al·legacions. 
 
TERCER.- Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el 
termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà 
definitiva sense ulterior tràmit. 
 
QUART.- Donar trasllat a les entitat integrants del Consorci als efectes de la ratificació 
dels acords adoptats. 
 
CINQUÈ.- Acordar que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada 
per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB, BOPG, BOPL i BOPT i el de la 
referència d’aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de 
l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la 
constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens 
locals de Catalunya. 
 
SISÈ.- Facultar el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més 
eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per a la signatura de tots els 
documents que calgui. 
 
SETÈ.- Notificar els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de 
Barcelona, encarregant-li el tràmit d’informació pública i determinar, en conseqüència, 
que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que 
haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades. 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió ordinària del dia 25 de 
setembre de 2003, va acordar l’adhesió al Consorci de Comunicació Local, la qual 
cosa es va manifestar amb la signatura del conveni interadministratiu per a 
l’adhesió de l’Ajuntament el dia 1 de març de 2004. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria, que es transcriu a continuació: 
 

 
Informe núm. 5/2016 de la Secretaria General sobre la dissolució del 
“Consorci de Comunicació Local (CCL)” 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 
 
INFORME 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), 
amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, 
produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant 
en totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació 
local. 
 
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la comunicació local, 
el CCL va constituir el novembre de 1994 una societat mercantil, l’Agència de 
Comunicació Local, SA. 
 
II.- Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de setembre 
de 2003, es sol·licità la incorporació d’aquesta corporació al Consorci, acceptant els 
seus estatuts, designant a la persona que havia de representar a l’Ajuntament en el sí 
del Consorci, i aprovant la formalització del conveni d’Adhesió. 
 
III.- El Consell General del Consorci de Comunicació Local va adoptar, en data 11 de 
desembre de 2003, l’acord d’admetre a l’Ajuntament de Canet de Mar al referit 
Consorci. 
 
No va ser però, fins al dia 1 de març de 2004 que el senyor Joaquim Mas Rius, alcalde 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, i el senyor Jordi Llonch i Massanés, gerent del CCL 
signaren el conveni interadministratiu per a l’adhesió de la corporació a aquest 
Consorci. 
 
IV.- El CCL està constituït per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota Catalunya, entre els quals 
hi ha l’Ajuntament de Canet de Mar, i el Consorci EMUN Terres de Ponent. Les 
aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona. 
 
V.- Conseqüència de la situació de crisi d’aquests darrers anys, s’han anat produint 
canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va 
respondre amb la reorganització de les estructures de suport a la comunicació local en 
què participa de forma exclusiva o majoritària amb l’objectiu de potenciar el suport a 
les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva 
sostenibilitat i aconseguir un major grua d’eficiència en la prestació dels serveis, 
mitjançant el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si 
s’escau, amb d’altres entitats públiques del sector. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d’una única entitat els 
recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un 
marc global que respon a una voluntat d’assignar més recursos econòmics de manera 
directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels mitjans locals. 
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VI.- Aquest procés va culminar amb la creació de l’entitat Xarxa Audiovisual Local, SL 
(XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic creada 
per la Diputació de Barcelona, la qual disposa del 100% de la participació, a l’empara 
del que preveuen el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal 
7/1985, reguladora de les bases del règim local, de 2.4 (art. 86), el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants) i el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents), per 
a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació 
audiovisual local. 
 
VII.- Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la 
comunicació local, el Consell d’Administració de l’ACL, SA (ens instrumental del CCL), 
en data 19 de desembre de 2012 va aprovar el projecte de cessió dels actius i els 
passius de la societat a favor de la nova entitat XAL, SL. L’acord va ser posteriorment 
aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta General de l’ACL. 
 
Durant l’any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d’actiu i passius d’aquesta 
societat a favor de l’empresa pública XAL, SL i simultàniament ha estat dissolta i 
liquidada l’ACL, SA. Aquest procés legal es va allargar durant pràcticament tot l’any 
2014 durant el qual l’ACL va subsistir com a persona jurídica però no va portar a terme 
cap mena d’activitat. La liquidació definitiva de l’ACL data de 9 de gener de 2014. 
 
VIII.- Com a conseqüència d’aquest procés, el CCL, a partir de l’exercici 2013, va 
veure reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja que les 
activitats de producció audiovisual, que es canalitzaven per mitjà de l’AGL, entitat filial 
del Consorci, van ser assumides per la nova entitat XAL, SL. 
 
IX.- Des de l’1 de gener de 2013, i per tant, durant tot l’exercici 2014, els serveis del 
Consorci es presten a través de l’estructura de la XAL, SL. Les entitats adherides al 
Consorci han tingut la possibilitat d’adherir-se al Protocol General de Serveis de la XAL 
fins al 31 de desembre de 2014, la qual cosa féu l’Organisme Autònom de Ràdio 
Canet, en data 6 de novembre de 2014. 
 
En data 20 de gener de 2015, se signà el Protocol Particular derivat del Protocol 
General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL. 
 
X.- A conseqüència d’aquests canvis, el Consell General del Consorci de Comunicació 
Local, en data 26 de març de 2015, va adoptar l’acord d’aprovar la dissolució del 
Consorci de Comunicació Local, així com la seva liquidació. 
 
XI.- A la vista de l’anterior el Ple del Consorci, en sessió extraordinària del dia 23 de 
novembre de 2011 va acordar aprovar inicialment l’expedient de dissolució del 
Consorci per mutu acord dels ens consorciats i per impossibilitat de continuar-ne el seu 
funcionament. 
 
XII.- En data 30 de març de 2015 va sortir publicat al BOP l’acord de dissolució 
aprovat pel Ple del Consorci, per tal de sotmetre’l a informació pública pel termini de 
trenta dies, durant els quals no es van presentar al·legacions i, per tant, l’aprovació 
inicial dels acords esdevingué definitiva sense ulterior tràmit. 
 
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 
dissolució del Consorci de Comunicació Local, del qual l’Ajuntament de Canet de Mar 
en forma part com a ens consorciat. 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC), en la redacció introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 
- 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). 
 
- Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures 
de reforma administrativa 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-Naturalesa de l’informe 
 
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu que la poden crear els ens 
locals junt amb d’altres administracions públiques, per a finalitats d’interès comú, o 
amb entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic 
concurrents amb els ens locals.  
 
En el present cas, el Consorci de Comunicació Local està constituït per la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci 
EMUN Terres de Ponent i 173 ajuntaments, entre els quals hi ha l’Ajuntament de Canet 
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. 
 
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.- Regulació legal de les causes i els efectes de dissolució del Consorci. 
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Segons l’art. 27.1 dels Estatuts, el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que 
l’integren, amb el quòrum de majoria qualificada (2/3), o per impossibilitat legal o 
material de complir amb els seus objectius. 
 
Ultra les causes anteriors, de conformitat a allò establert a l’art. 324 ROAS, el Consorci 
es podrà dissoldre per les següents: 
 
a) Compliment de la finalitat del Consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d’algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant. 
e) Incompliment de l’objecte. 
f) Transformació del Consorci en un altre ens. 
 
L’acord de dissolució haurà de determinar com s’haurà de procedir a la liquidació dels 
béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. 
 
Segons l’art. 28 dels Estatuts, en cas de dissolució, el patrimoni es distribuirà entre els 
seus membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets. 
 
Tenint en compte l’anterior cal concloure que les causes de dissolució exposades, és a 
dir, per mutu acord dels seus membres i per impossibilitat de continuar el seu 
funcionament troben el seu encaix en els Estatuts del Consorci i en la normativa de 
règim local que regula aquesta qüestió, alhora que és inherent al caràcter associatiu i 
a la naturalesa voluntària d’aquesta entitat pública. 
 
Tal i com s’ha dit, la dissolució del Consorci haurà de comportar la liquidació dels seus 
béns i la reversió de les obres o de les instal·lacions existents, fet pel qual serà 
necessari incorporar en l’expedient, amb caràcter previ, un inventari. Així, tant el 
patrimoni com els deutes contrets s’hauran de distribuir entre els membres en 
proporció a les respectives aportacions. 
 
Tercer.- 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 l’esmentada 
dissolució 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. 
 
Pel que fa al contingut de l’acord, aquest haurà de ratificar l’acord de dissolució 
adoptat pel Ple del Consorci, pronunciar-se sobre la liquidació dels seus béns i la 
reversió de les obres o de les instal·lacions existents, i referir-se tant al patrimoni com 
als deutes contrets, que s’hauran de distribuir entre els membres en proporció a les 
respectives aportacions. 
 
Així mateix, per analogia al procediment establert a l’art. 313 del ROAS per a la 
creació del Consorci, l’anterior acord de dissolució 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, la qual cosa s’encarregà a la Diputació de Barcelona tot 
determinant, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter 
col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament cadascuna de les 
entitats consorciades. 
 
Si durant aquest termini no es formulessin al·legacions es podria considerar adoptat 
definitivament sense necessitat de nou acord plenari i únicament caldria donar trasllat 
de l’acord al Consorci de Comunicació Local a fi i efecte que el trametés a la Direcció 
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General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per tal d’inscriure la 
dissolució en el Registre d’Ens Locals de Catalunya, i a la Subdelegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya, als efectes d’allò previst a l’art. 65 LRBRL. 
 
Quart.- Pressupost de Liquidació a 31 de març de 2015. 
 
El Consorci de Comunicació Local ha aprovat un pressupost de Liquidació que es resum 
en el quadre següent: 
 
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT. 
 
Institució      Import pendent 
Diputació de Barcelona    3.000,00 
    Totals   3.000,00 
 
TRESORERIA. 
 
Compte      Import 
Catalunya Caixa-xxxxxxxxxx   78.110,99 
Banc de Sabadell-xxxxxxxxxx   32,48 
Caixa de mà      1.429,55 
 
    Totals   79.573,02 
 
NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT 
 
Les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la tresoreria del 
propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la 
Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament del Consorci al 
llarg de tots els anys de funcionament. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el que s’ha exposat, i a criteri de la sotasignat, el procediment que haurà de 
seguir aquest Ajuntament per ratificar l’acord de dissolució del Consorci de 
Comunicació Local és el que s’esmenta en aquest informe. 
 
Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar, a 17 de maig de 2016.  

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord pres pel Consell General del Consorci de Comunicació 
Local, en sessió de 26 de març de 2015, amb relació a l’aprovació inicial de la 
dissolució i la liquidació del Consorci de Comunicació Local. 
 
SEGON.- Notificar aquest acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
7.- DESESTIMACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT ÀREA PULLIGAN CENTRE, EN 
EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA 
 
Atès que la mercantil ANIBEX-TEN, SL presentà, en data 18 d’abril de 2008 
(registre d’entrada núm. 2156), la proposta de Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”.  
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Atès que en base a l’informe de l’arquitecta municipal que consta a l’expedient 
administratiu, de data 19 de novembre de 2008, en el qual es feia palès que, si bé 
la proposta de modificació acomplia els paràmetres fixats en el protocol de 2007, 
aquests s’allunyaven molt de la previsió de les Normes subsidiàries vigents, el Ple 
de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2008, acordà el 
següent: 
 

“PRIMER.-No acceptar la proposta de modificació de les Normes Subsidiàries a l’àrea 
Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”, presentada per la mercantil ANIBEX-TEN, 
SL, en base a l’informe dels serveis tècnics municipals, atès que aquesta no s’ajusta a les 
previsions de creixement del municipi, en conseqüència, denegar-ne l’aprovació inicial. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.” 

 
Atès que la mercantil ANIBEX-TEN, SL interposà, en data 13 de febrer de 2009, 
recurs contenciós-administratiu (RCA 82/2009) contra l’acord del Ple municipal, de 
data 27 de novembre de 2008, en virtut del qual es desestimava la proposta de 
modificació puntual presentada. 
 
Atès que el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8, de Barcelona, dicta l’auto núm. 
187, de data 23 de juny de 2010, en virtut del qual es declara incompetent per 
conèixer el recurs contenciós-administratiu 82/2009, interposat per ANIBEX-TEN, 
SL i remet les actuacions a la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. 
 
Atès que en data 21 d’octubre de 2013 té entrada la Sentència estimatòria parcial 
dictada per la Sala en recurs contenciós-administratiu núm. 347/2010, seguit a 
instància d’ANIBEX-TEN, SL contra l’Ajuntament de Canet de Mar, PULLIGAN 
INTERNACIONAL, SA i CANET PUNT, SA, quina part resolutiva es transcriu a 
continuació: 
 
FALLAMOS 
 
Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo 
interpuesto a nombre de la entidad ANIBEX-TEN, SL contra el Acuerdo de 27 de noviembre 
de 2008 del Ple del AJUNTAMENT DE CANET DE MAR por virtud del que, en esencia, se 
acordó “No acceptar la proposta de modificació de les Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan 
Centre – Zona 5 “Recintes industrials”, presentada per la mercantil ANIBEX-TEN, SL, en base 
a l’informe dels serveis tècnics municipals, atès que aquesta no s’ajusta a les previsions de 
creixement del municipi, en conseqüència, denegar-ne l’aprovació inicial”, del tenor 
explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA ARTICULADA 
ANULAMOS EL REFERIDO ACTO POR SER DISCONFORME A DERECHO Y PROCEDE 
CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA A QUE EN EL PLAZO MÁS BREVE 
POSIBLE, FIRME QUE SEA LA PRESENTE SENTENCIA, Y TODO LO MÁS EN EL PLAZO 
DE UN MES A PARTIR DE QUE LO SEA, HAGA CONSTAR EN LOS PRESENTES AUTOS 
QUE SE HA PROCEDIDO A APROBAR INICIALMENTE ESA FIGURA DE 
PLANEAMIENTO Y CON EFECTOS TEMPORALES A 18 DE ABRIL DE 2008, ES DECIR 
EN APLICACIÓN AL DECRETO LEGISLATIVO 1/2005, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO, CON LAS 
MODIFICACIONES OPERADAS EN EL DECRETO LEY 1/2007, DE 16 DE OCTUBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA URBANÍSTICA. 

 
Vist l’informe núm. 29/2013, de la Secretària general i l’informe emès per 
l’enginyera municipal, ambdós de data 19 de novembre de 2013. 
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Vist l’informe tècnic, emès per part de l’arquitecta Milena Ibáñez, que en data 25 de 
novembre de 2013. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28 de novembre de 
2013, acordà el que es transcriu a continuació: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment la proposta de Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre, presentada per la mercantil ANIBEX-TEN, SL, en data 18 
d’abril de 2008 (registre d’entrada núm. 2156), als únics efectes de donar compliment a la 
Sentència estimatòria parcial núm. 504 dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós-administratiu núm. 
347/2010, seguit a instància d’ANIBEX-TEN, SL contra l’Ajuntament de Canet de Mar, 
PULLIGAN INTERNACIONAL, SA i CANET PUNT, SA. 
 
SEGON.- SUSPENDRE l’atorgament de les llicències urbanístiques i de les tramitacions a les 
que es refereix l’anterior informe jurídic, en l’àmbit en què les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic, el qual coincideix amb l’àmbit d’actuació de la 
proposta i que es grafia a l’annex que s’adjunta a l’expedient. La suspensió tindrà una durada 
màxima de dos anys i s’extingirà, en tot cas, amb l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual de les Normes subsidiàries de planejament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe a la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic, del Departament de Cultura de la Generalitat, i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i concedir audiència als ajuntaments següents, l’àmbit dels qualsconfina 
amb el municipi de Canet de Mar: 
 
- Ajuntament d’Arenys de Munt 
- Ajuntament d’Arenys de Mar 
- Sant Iscle de Vallalta 
- Sant Cebrià de Vallalta 
- Sant Pol de Mar 
 
QUART.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
edicte que es publicarà al BOP, al diari Avui, al tauler d’anuncis de la casa consistorial i al web 
municipal, i deixar l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar, a les 
dependències de l’Ajuntament, carrer Ample, núm. 11, en horari d’oficina, això és de dilluns a 
divendres, de 9:00h a 14:00h, i els dijous també, de 16:30h a 19:00h, per tal de deduir-ne 
al·legacions. Cas de no presentar-se’n, s’entendrà automàticament elevat a provisional, 
circumstància que s’acreditarà amb la certificació corresponent del secretari de la corporació. 
 
CINQUÈ.- Una vegada aprovada provisionalment la present modificació, disposar la remissió 
de tota la documentació tècnica i administrativa a la Direcció General d’Urbanisme de 
Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
SISÈ.-FER CONSTAR davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya l’adopció del present acord, en execució de la Sentència núm. 504, 
dictada per aquest Tribunal en data 25 de juny de 2013 (Recurs núm. 347/2010).” 
 
Atès que l’aprovació inicial d’aquesta modificació s’ha sotmès a audiència dels 
ajuntaments l’àmbit dels quals confinen amb el municipi de Canet de Mar, a 
informació pública i audiència als interessats per un termini d’un mes, mitjançant la 
publicació de l’edicte al diari EL PUNT-AVUI, del dia 18 de desembre de 2013, en el 
BOPB del dia 24 de desembre de 2013, al tauler d’anuncis d’aquesta corporació i al 
web municipal, havent-se presentat una al·legació al respecte, concretament per 
part de l’Associació Plataforma Odèon, Comissió de Treball del Consell de Medi 
ambient, i l’entitat Fot-li Castanya, segons consta a la certificació de la secretària 
de la corporació, de data 18 de març de 2016. 
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Vist l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, registrat d’entrada en data 19 
de febrer de 2014, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès en data 5 de novembre de 2014, pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, 
depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès en data 15 de desembre de 2014, pel Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès en data 9 de març de 2016 per l’arquitecta municipal, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS  
 
ASSUMPTE: “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre” 
 
MARC LEGAL 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme i el Decret305/2006, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
ANTECEDENTS 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2012, acordà la creació de 
la Comissió Especial de Seguiment de Planejament Urbanístic amb l’objectiu de dur a terme 
l’estudi i el debat sobre la redacció del POUM i altres temes de planejament relacionats amb 
el municipi i, en data 12 de juliol de 2012, es constituí aquesta Comissió Especial per iniciar 
els treballs d’elaboració del POUM. Tal com estableix l’art. 57 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (TRLLUC), els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són 
l’instrument d’ordenació integral del territori i els correspon: 

 Classificar el sòl amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent 
 Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament 

urbanístic 
 Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i 

establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament 
 Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o revisió. 

 
En sessió del Ple municipal del dia 26 de setembre de 2013 s’aprovà el document d’avanç del 
POUM, d’acord amb les directrius, els criteris i els objectius aprovats pel Ple Municipal de 29 
de novembre de 2012. Finalment, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 19 
de març de 2015, va acordar aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal i suspendre de forma simultània l’aprovació inicial del planejament general, la 
tramitació dels plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització 
basats en el Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS). 
 
Durant el procés de redacció del POUM, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28 
de novembre de 2013, un cop aprovat l’avanç, va acordar l’aprovació inicial de la proposta 
de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament “Àrea Pulligan Centre”, en 
execució de la sentència núm.504 dictada, en data 25 de juny de 2013, a la Sala del 
Contenciós administratiu pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la finalitat de 
garantir el dret a tràmit. Simultàniament es va acordar sol·licitar els informes sectorials 
corresponents, concedir audiència al ajuntaments limítrofs i sotmetre l’expedient a 
informació pública durant el termini d’un mes mitjançant edicte que es publicà al BOPB de 
data 24 de desembre de 2013. 
 



Ref: S/iu 

36 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Des de l’aprovació inicial de la modificació puntual de referència, s’ha rebut informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i una al·legació realitzada per diferents associacions amb 
àmplia repercussió en la vida social del municipi: 
 

1. L’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a aquesta modificació 
informava favorablement pel que fa a l’abastament d’aigua, al sanejament, a la 
inundabilitat i en relació amb les afeccions mediambientals. Indicant que pel que 
fa a l’acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua, el planejament derivat i 
projectes constructius que es desenvolupin a partir d’aquesta modificació puntual 
de NNSS, hauran d’adaptar-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de 
la Directiva, i, en particular, al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya, aprovat el 23 de novembre de 2010 (Decret 188/2010, DOGC 
26.11.2010) 

2. Per altra banda, en data 23 de gener de 2014 l’Associació Plataforma ODEON 
(ACPO), la Comissió de Treball del Consell de Medi ambient i l’entitat Fot-li 
Castanya, van entrar amb registre núm. 412 un escrit d’al·legacions que en 
síntesi argumentava: 

 
 Que atenent al procés de participació ciutadana per a l’elaboració del POUM, 

es considerava que la modificació proposada a les NNSS hauria de formar 
part d’aquest nou planejament general. 

 Que el tancament de l’empresa PULLIGAN feia impossible complir l’objectiu 
principal del protocol d’intencions signat com a base per a la modificació 
puntual, doncs l’eliminació dels llocs de treball ha anat en detriment del 
desenvolupament industrial del municipi i de la voluntat municipal de garantir 
els llocs de treball vinculats a l’industria tèxtil. Es posa de manifest que 
PULLIGAN i CANET PUNT no poden complir amb els punts VII, VIII i IX de 
l’acord amb l’Ajuntament. 

 Per altra banda, atenent al compliment de normatives autonòmiques, 
estatals i europees que fan referència al consum energètic dels edificis, 
sol·licitenuna major mixtura d’usos a la zona, afavorir una menor demanda 
energètica dels nous edificis i el foment de la rehabilitació d’edificis i l’estalvi 
energètic. 

 
INFORME 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 26 de juliol de 2012 va aprovar formalment 
l’inici dels treballs de redacció del POUM per la necessitat d’adaptar el planejament general a 
la normativa vigent de rang superior i definir el desenvolupament del municipi atenent a 
diferents circumstàncies que feien procedent la necessitat d’una revisió general de les 
normes subsidiàries. Aquestes circumstàncies són: 

1. majors exigències d’espais per a equipaments comunitaris o espais lliures , 
com a conseqüència de les transformacions econòmiques i socials. L’expansió 
del municipi, tant pel que fa el nombre d’habitatges com en el d’habitants, 
comporta la necessitat que l’Administració ampliï els equipaments 
comunitaris existents o n’habiliti de nous, per permetre tant un avançament 
en la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans com una millora en la 
qualitat de vida del nostre municipi. 

2. haver superat en escreix l’ocupació de més de les quatre cinquenes parts del 
sòl apte per ser urbanitzat delimitat, supòsit en que les pròpies NNSS 
preveien la necessitat d’una revisió de planejament. 

3. alteració substancial de l’ordenació física del municipi a través del 
desenvolupament del sòl urbanitzable i de la construcció de l’autopista. 

 
Aquestes circumstàncies venen definides a l’art. 2 del vigent text refós de les pròpies Normes 
Subsidiàries de Canet de Mar, publicades íntegrament en el DOGC núm. 4471, de data 16 de 
setembre de 2005. 
 
La redacció del POUM és, doncs, necessària i exigible, tant mateix en data 28 de novembre 
de 2013 el Ple Municipal va acordar aprovar inicialment (durant el tràmit del POUM) la 
modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de l’àrea Pulligan Centre en 
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compliment de la sentència núm.504 dictada, en data 25 de juny de 2013, a la Sala del 
Contenciós administratiu pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Dita sentència es 
basa fonamentalment en garantir el dret a tràmit. 
 
Tal com ja es va assenyalar en l’informe tècnic per a l’aprovació inicial del document, la 
modificació puntual de les normes subsidiàries presentada s’ajusta de forma general als 
paràmetres orientatius del protocol d’intencions signat l’any 2007. Des de la signatura del 
protocol el 26 d’abril de 2007 i fins el 18 d’abril de 2008 (data en que s’aporta el primer 
document per part d’Annibex Ten SL que va ser desestimat per part del ple municipal), 
s’havien mantingut reunions periòdiques de treball amb la voluntat, tant per part del 
consistori com per part dels particulars, d’acordar un proposta i ajustar els paràmetres 
urbanístics de treball establerts pel protocol, a través de la formalització d’una solució 
consensuada. Concretament queden documentades les següents reunions mantingudes: 
 

1 d’octubre de 2007: comissió en que hi assisteixen representants de la propietat i 
de l’equip redactor de la modificació puntual Pulligan-centre i presenten una proposta 
elaborada durant el setembre del 2007. 
22 d’octubre de 2007: els diferents grups polítics aporten propostes per escrit sobre 
el document presentat per la propietat i es sol·licita informe de la mateixa als serveis 
tècnics municipals i a secretaria. 
3 de desembre de 2007: reunió interna per acordar una contra proposta, 
s’estableixen criteris de negociació amb els punts d’acord i desacord sobre el 
document. 
30 de desembre de 2007: es realitza una reunió amb els promotors i l’equip redactor 
per tal de transmetre els acords interns. 
7 d’abril de 2008: s’elabora un document base per negociar amb els redactors. 
6 d’octubre de 2008: El regidor d’urbanisme exposa que s’ha realitzat una darrera 
reunió amb els promotors. Tot i que ja hi ha la proposta d’aprovació inicial 
presentada es segueix debatent per intentar aproximar posicions amb els propietaris. 
 

Fruit de la dificultat d’acord entre les parts en les múltiples converses i reunions, el particular 
presentà una proposta sense consensuar passat un any de la formalització del protocol, fet 
que es pot constatar a través d’una notificació per part del tinent d’alcalde de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme en data 27 d’agost de 2008 en queproposava retirar la proposta evitant 
la desestimació i propiciant la possibilitat d’un acord entre les parts. 
 
Tal com es defineix a l’art. 1 de la proposta de modificació aprovada inicialment, l’objecte de 
la modificació és ordenar l’àmbit Pulligan-Centre per transformar el sòl industrial en usos 
residencials i comercials (amb les dotacions d’espais lliures i equipaments corresponents). 
L’àmbit de la modificació incorpora una superfície de sòl amb una extensió de 30.748 m2 de 
superfície ubicada al centre urbà. El desenvolupament del sector U7 Industrial durant el 2005 
fa possible el trasllat de l’industria que encara es troba dins el centre urbà i la reconversió 
d’aquests espais a usos residencials, comercials i de serveis. Així mateix ho recull també el 
POUM aprovat inicialment, que proposa la delimitació de dos Polígons d’Actuació Urbanística 
(PAU 5 Can Jover i PAU 6 Riera del Pinar) que inclouen tots els sòls privats que formen part 
de l’àmbit de la modificació de referència. La finalitat del PAU 5 Can Jover i el PAU 6 Riera del 
Pinar definit al document del POUM aprovat inicialment, és també transformar els sòls 
industrials a usos residencials i de serveis (comercials, oficines...), doncs tots els usos 
industrials que no siguin compatibles amb l’ús residencial es preveuen fora del nucli, al 
polígon industrial. El POUM també preveu mantenir els usos industrials que siguin 
compatibles amb l’ús residencial afavorint la mixtura d’usos. 
 
L’objecte principal de la modificació puntual de les NNSS a l’àrea Pulligan-centre 
aprovada inicialment està incorporat, doncs, en les directrius del POUM aprovat 
inicialment. Tant la modificació de les NNSS com el POUM compleixen amb la voluntat de 
transformar els usos industrials del sector, que es preveuen fora del nucli, situats al polígon 
industrial, i ordenar-los amb usos residencials i de serveis. 
 
La proposta d’ordenació de la modificació puntual de les NNSS a l’àrea Pulligan-centre està 
fonamentada en el context de l’any 2007 amb una pressió immobiliària molt forta. Doncs 
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l’evolució del preu de l’habitatge a Catalunya, igual que a la resta d’Espanya, presenta un pic 
durant l’any 2007, a partir del qual comença a baixar fins al 2014 en que s’intueix una certa 
estabilització: 
 

 
Gràfic que presenta l’evolució de preus de l’habitatge de nova creació a Espanya des del 
1985 
 
Fruit del treball d’anàlisi i del procés de participació ciutadana realitzat per a la redacció del 
POUM s’ha determinat una nova ordenació d’aquestes àrees industrials que acompleix amb 
els criteris i objectius generals definits al punt 2 de la memòria del POUM, estructurats en els 
següents camps temàtics: 
 

 Règim del sòl 
 Sòl urbà 
 Sòl urbanitzable 
 Sòl no urbanitzable 
 Sistema d’espais lliures 
 Sistema hidrològic 
 Ambientals 
 Paisatge i patrimoni 
 Mobilitat  

 
Concretament, per a l’ordenació de l’àrea Pulligan-centre (PAU 5 i PAU 6 del POUM) podem 
destacar els següents criteris: 

 
C1. Classificació del sòl 

Qualsevol proposta d'assentament humà sobre el territori s'ha de plantejar en termes 
d’equilibri entre els aspectes socials, econòmics i ecològics, equilibri que s’haurà de mantenir 
en la classificació del sòl. D’altra banda, la classificació del sòl ha de plantejar-se en 
coherència al resultat final de l’ordenació del municipi, amb la voluntat d’assolir un territori 
ben estructurat tant en la seva part urbana com en l’entorn no urbanitzable. 

 
C2. Oportunitat de classificar sòl urbanitzable 

El municipi de Canet de Mar té una quantitat petita de sòl i unes possibilitats molt limitades 
de creixement en extensió, tant per la seva configuració orogràfica com per l’efecte de les 
infraestructures i les directrius de la planificació territorial. Al mateix temps, la major part del 
sòl urbanitzable delimitat pel planejament vigent ja ha estat desenvolupat. En aquestes 
circumstàncies, cada sector de creixement en extensió representa exhaurir un recurs escàs i 
una possibilitat valuosa de corregir dèficits de l’estructura actual. El futur proper d’aquesta 
dinàmica serà el d’un municipi en el que el sòl estarà classificat únicament de sòl urbà i de 
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sòl no urbanitzable. En aquest horitzó el planejament urbanístic ja no serà d’extensió sinó de 
reforma del teixit urbà. En conseqüència, l’oportunitat de classificar mitjançant el POUM 
sectors de sòl urbanitzable i la seva programació haurà d’estar justificada principalment en 
l’interès públic. 

 
C3. Diversificar usos 

Possibilitar la implantació del màxim d’usos possibles, sempre que siguin compatibles, a 
totes les zones del municipi amplia les oportunitats de noves activitats que beneficien el 
desenvolupament econòmic del municipi (desenvolupament turístic, comercial, industrial, 
cultural, etc.). La diversificació dels usos, per altra banda, permet que els residents tinguin 
l’opció de treballar al mateix municipi, millorant la seva qualitat de vida i reduint els 
desplaçaments i la despesa energètica associada. 

 
C4. Model urbà 

El nucli urbà ha de ser agrupat, és a dir, continu i amb una densitat suficient que permeti 
assolir l’objectiu de minimitzar els costos ambientals (consum de sòl, despesa energètica, 
recollida de residus, contaminació atmosfèrica, despesa en material constructiu, etc.) i 
també millorar l’eficiència econòmica del municipi. L’adopció d’aquest criteri també té efectes 
favorables sobre la seguretat, la mobilitat i la cohesió social dels habitants del municipi. 
En el cas de Canet de Mar, aquests valors ja formen part de l’estructura urbana preexistent. 
El POUM ha de respectar aquesta estructura incidint en la seva millora funcional. 

 
C5. Delimitació de sòl urbà. El sòl urbà no consolidat 

El nucli urbà de Canet de Mar és compacte, amb els límits ben definits i sense nuclis 
discontinus separats. El POUM ha de reconèixer aquesta estructura urbana atorgant-li la 
classificació de sòl urbà.  
Dins del sòl urbà encara s’identifiquen algunes àrees buides i unes altres en què l’ús original 
industrial ha cessat o està debilitat. La delimitació de sectors de reforma interior -amb 
consideració de sòl urbà no consolidat- pot compensar les dificultats en la classificació de sòl 
urbanitzable. En qualsevol cas, la delimitació d’àrees de reforma interior haurà d’acreditar la 
seva viabilitat tècnica i econòmica i l’ordenació que resulti ha d’incorporar la correcció de 
dèficits al municipi o incrementar les dotacions i espais públics. 

 
C6. Transformació d’àrees industrials 

Per tal de fer possible la transformació urbana de les àrees industrials identificades dins el 
nucli urbà, alhora que fomentar l’ocupació del polígon industrial, el POUM adoptarà mesures 
per motivar la iniciativa privada per al seu desenvolupament. 

 
C7. Paràmetres normatius aplicables a l’edificació 

La normativa aplicable abans de l’aprovació d’aquest POUM són les Normes Subsidiàries de 
planejament de l’any 1992, durant aquests 20 anys de vigència s’han aprovat normes legals i 
han sorgit noves necessitats a les quals s’haurà de donar resposta. Per altra banda, el febrer 
del 2011, el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, van publicar una guia de referència 
per a l’elaboració de les normes urbanístiques del POUM amb l’objectiu de simplificar i 
clarificar els conceptes relatius a les normatives dels diferent municipis. 
En conseqüència cal adaptar els paràmetres normatius relatius a l’habitabilitat, 
l’accessibilitat, l’eficiència energètica i la sostenibilitat de les construccions. 
 

C10. Obtenció de sòl destinat a sistemes 
L’ordenació que resulti dels sectors sotmesos a transformació dins els sòl urbà, haurà de 
permetre obtenir per cessió gratuïta tots els sols que es considerin necessaris per a destinar-
los als diferents tipus de sistemes. Per un costat, s’obtindran aquells sòls necessaris per tal 
de donar continuïtat a la xarxa viària actualment incomplerta, que seran destinats a vials; i, 
per un altre costat, s’incorporaran les reserves necessàries destinades a espais públics i 
equipaments comunitaris. 
 

C21. Criteris generals del sistema d’equipaments 
El POUM ha de dotar al municipi dels espais necessaris per a la prestació de serveis públics, 
tenint en compte tant les necessitats actuals com les futures. En aquest sentit és important 
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conèixer la situació actual dels equipaments i realitzar una previsió sobre les necessitats que 
sorgiran en el moment en que es consolidin els sòls urbans actualment no edificats i 
s’executin els sòls urbanitzables que es planifiquin. 
 

C22. Localització dels equipaments en funció de la mobilitat 
Canet de Mar és un municipi amb un teixit urbà compacte, que permet situar gran part dels 
equipaments al centre urbà, evitant així la necessitat de desplaçaments en vehicle. Tot i així, 
també es disposa de sòl destinat a l’ús d’equipament obtinguts per cessió en sectors ja 
desenvolupats urbanísticament com el polígon Industrial o altres àrees preexistents en que 
l’accés es realitza principalment en cotxe, en aquests casos serà necessari resoldre la 
necessitat d’aparcament o transport públic urbà. 
Per altra banda, per tal d’aconseguir un territori el màxim equilibrat possible i minimitzar els 
desplaçaments, cal avançar en una major distribució dels equipaments en els diferents 
sectors. 

 
C23. Amortització de les inversions públiques realitzades i elements d’interès 
patrimonial 

Al llarg dels anys l’Ajuntament ha anat realitzant inversions destinades a la creació, 
manteniment i reforma dels diferents equipaments municipals. Per tal de garantir la viabilitat 
econòmica de les actuacions, és necessari que siguin planejades en termes d’amortització de 
les inversions ja realitzades. 
Per altra banda, part dels equipaments públics s’han anat ubicant en edificis que formen part 
del patrimoni protegit pel seu valor històric, arquitectònic i cultural, permetent que siguin 
oberts al públic i vetllant pel seu bon manteniment. La utilització de construccions existents 
per a ubicar-hi serveis públics permet minimitzar la inversió de la seva implantació i, en els 
casos d’elements d’interès patrimonial, la despesa realitzada té una doble funció: la prestació 
dels serveis públics corresponents i la conservació del patrimoni municipal existent. 

 
C24. Dimensions dels equipaments 

Les necessitats d’espai de cada tipus d’equipament depèn del seu programa d’usos i està 
relacionat amb el nombre d’usuaris del servei, que dependrà, en part, de la població del 
municipi o àrea d’influència. Les reserves que es realitzen destinades al sistema 
d’equipaments han de tenir la superfície adequada a l’ús a que vagin destinades, ja sigui de 
sòl si es tracta d’un solar o de superfície construïda si es tracta d’una edificació existent. 
 

C28. Correcció de dèficits en la distribució dels espais lliures públics 
La distribució dels espais lliures públics a Canet de Mar és força homogènia i dóna servei a la 
major part de les àrees urbanes. No obstant, es detecten dues àrees amb una dotació 
inferior: l’eixample històric al voltant de la riera del Pinar i l’avinguda Maresme. 
La necessitat de disposar d’espais lliures públics és major en aquells teixits urbans basats en 
la tipologia edificatòria plurifamiliar entre mitgeres de densitat alta, i menor en els de 
densitat baixa corresponents a habitatges unifamiliars que ja compten amb els espais lliures 
privats. Precisament les dues àrees deficitàries corresponen a zones d’alta densitat 
d’habitatge en les que la necessitat està més justificada, especialment perquè la Llei 
d’urbanisme estableix que les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la 
distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s’ajusti a 
criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 
 

C30. Situació d’espais lliures públics en relació als equipaments comunitaris 
Per a determinar la posició concreta dels espais lliures públics de nova creació es tindrà en 
consideració el criteri de complementar i millorar la utilització dels equipaments públics. 

 
C39. El paisatge urbà 

Canet de Mar no disposa d’ordenança del usos del paisatge urbà, en aquest sentit 
s’establiran els paràmetres normatius necessaris per garantir un paisatge urbà harmònic, així 
com el dret individual a utilitzar-lo en el seu interès sempre que la intensitat d’aquesta 
utilització no trenqui l’harmonia o desfiguri les perspectives del conjunt urbà que integren el 
municipi, sobretot els seus aspectes historico-artístics típics i tradicionals. 
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C40. El patrimoni arquitectònic 
Canet de Mar disposa d’un Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i 
artístic des de l’any 2007, amb 144 béns catalogats i 6 espais d’expectativa arqueològica. 
Aquest catàleg estableix diferents nivells de protecció d’acord amb les categories establertes 
per la Llei 9/93, de 30 de setembre del Patrimoni cultural català: BCIN, BCIL, BPUE, BPUA i 
BPUD. Per altra banda, els paràmetres normatius aplicats en les zones de carrers tradicionals 
i històrics, han comportat un alt grau de conservació del valor de les seves edificacions. La 
incorporació d’aquests paràmetres a la normativa municipal contribueix a la bona 
conservació del patrimoni arquitectònic. 
 
El POUM aprovat inicialment ha tingut en compte, tant estudis anteriors relacionats amb el 
planejament general com són: 
 

 El Pla Local d’Habitatge 2009-2014 
 L’Agenda 21 Local (auditoria ambiental) 2009-2010 
 Mapa d’Instal·lacions Esportives del Municipi (MIEM) 2010 
 Pla d’Equipaments Culturals (PLEC) 2011 

 
Com els estudis propis incorporats en el document d’aprovació inicial: 
 

 Memòria social 
 Estudi d’avaluació ambiental estratègic 
 Estudi de la mobilitat generada 
 Estudi d’inundabilitat 
 Dictamen geològic 

 
Per altra banda, per a la seva elaboració s’està desenvolupant un programa de participació 
ciutadana aprovat en el ple de 26 de juliol de 2012 amb l’objectiu de: 
 

 Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el 
procés de planejament 

 Promoure la deliberació i la reflexió ciutadana entorn el futur urbanístic del municipi 
 Desenvolupar polítiques urbanístiques més adaptades a les necessitats i a les 

demandes socials 
 Complir la normativa sectorial 
 Crear eines, canals i espais per tal de facilitar els drets d’informació, iniciativa i 

participació ciutadana.  
 Facilitar la divulgació i la comprensió del contingut dels treballs realitzats en motiu 

del POUM 
 Establir un espai on es pugui donar veu als ciutadans i ciutadanes 
 Obtenir un document final que permeti tenir estructurada la participació i les 

aportacions realitzades  
 
CONCLUSIONS 

Analitzant amb profunditat la modificació puntual de les NNSS a l’àrea “Pulligan 
Centre”, aprovada inicialment, i la seva compatibilitat amb el POUM en tràmit, es valora que: 

 
1. La memòria social de la modificació puntual parteix de dades que han 

quedat desfasades, doncs al llarg dels darrers anys s’han dut a terme diversos treballs que 
han contribuït a analitzar, des de diverses perspectives de treball, les característiques 
demogràfiques i socioeconòmiques dels habitants de Canet de Mar amb conclusions i 
projeccions diferents a les de la memòria social de referència: 

a. Des d’una perspectiva de sostenibilitat ambiental s’ha elaborat l’Agenda 
21 i el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) 

b. Des de la perspectiva de la disponibilitat d’habitatge i les necessitats 
futures Canet disposa des del 2008 d’un Pla Local d’Habitatge. 

c. Finalment, la memòria social del POUM recull els treballs anteriors i pren 
dades del Institut d’Estadística de Catalunya del 2012. 
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En l’anàlisi fet per la memòria social del POUM sobre les projeccions de població es dedueix 
que en l’horitzó 2026 el municipi de Canet de Mar té previst acollir una població que es situa 
en una forquilla entre els 14.222 i els 16.353 habitants segons els diferents escenaris. Pel 
que hem de preveure que, prenent com a relació habitants/habitatge un 2,51, caldrà un total 
d’entre 5.666 i 6.515 habitatges, el que significa entre 53 i 902 més dels actuals1. Pel que la 
proposta que fa la modificació de situar 411 habitatges a la zona Pulligan-centre és 
excessiva, limitant la possibilitat d’implantar nous habitatges a altres zones del municipi on 
també és necessària una regeneració urbana. Per contra, el POUM proposa situar entre el 
PAU 5 i el PAU 6 un total de 109 habitatges, un nombre significativament inferior al de la 
modificació puntual. 

 
2. De l’edificabilitat total plantejada per la Modificació Puntual (36.986 m2 de 

sostre) únicament es destina un 8,98% a usos no residencials, per contra un dels 
objectius del POUM és diversificar les activitats compatibles en el municipi en benefici del 
desenvolupament econòmic, permetent als residents l’opció de treballar al mateix poble i 
millorant la seva qualitat de vida, al mateix temps que reduir els desplaçaments i la despesa 
energètica associada. És per això que el POUM proposa que de la totalitat del sostre situat 
entre el PAU 5 i el PAU 6 (18.770,43 m2 de sostre) un 35% es destini a usos diferents del 
d’habitatge i mantenir aquelles activitats industrials existents que siguin compatibles amb 
l’ús residencial. 

 
3. Degut a la petita quantitat de sòl a Canet de Mar, les possibilitats de creixement en 

extensió són molt limitades, per això el POUM ha de justificar la correcció de dèficits al 
municipi i l’increment de dotacions i espais lliures a través de la delimitació d’àrees de 
reforma interior. La modificació puntualplanteja unes cessions d’espais lliures i 
equipaments diferents a les necessàries en aquesta zona, doncs per a cobrir les 
demandes que es deriven dels criteris i objectius del POUM, mantenint l’equilibri econòmic de 
tots els sectors de reforma interior plantejats, cal una major dotació d’equipaments i uns 
espais lliures adequats: 

 
 MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Zona Pulligan-centre 
POUM 

PAU 5 i PAU 6 
SISTEMA ESPAIS LLIURES 7.216 m2 3.854,07 m2 
SISTEMA EQUIPAMENTS 620 m2 5.365,86 m2 
SISTEMA VIARI 4.782 m2 5.434,54 m2 
TOTAL 12.618 m2 14.654,47 m2 

 
La modificació puntual proposada, fragmenta excessivament els sòls destinats al sistema 
d’espais lliures, perdent així la seva funcionalitat real i necessària i convertint-los en zones 
peatonals entre les edificacions proposades. Per contra, l’ordenació proposada pel POUM 
aprovat inicialment, tot i que amb una extensió de sòl destinat al sistema d’espais lliures 
inferior, busca concentrar-los en dues places obertes a la Riera del Pinar corregint el dèficit 
detectat en aquesta zona urbana. Per altra banda, el POUM proposa una superfície de sòl 
destinada a equipaments molt superior per tal de poder fer front a les demandes existents i 
a les previsions futures. 

 
4. Més enllà dels valors patrimonials protegits pel Pla especial del catàleg de patrimoni 

arquitectònic i elements d’interès històric i artístic aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 31 de maig de 2007, el POUM fa una 
revisió del seu conjunt per tal d’incorporar les mancances que s’han detectat durant el temps 
transcorregut des de la seva aprovació. Per altra banda, el servei de Patrimoni Arquitectònic 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el museu de la ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, han emès informe, a petició de l’Ajuntament, sobre els valors culturals 
i/o patrimonials que reuneix el conjunt d’immobles de l’antiga Fàbrica Pulligan. La 
modificació puntual proposada recull les proteccions derivades del Pla Especial del 
Catàleg de Patrimoni aprovat, però manca la protecció d’elements i edificacions 

                                                        
1A la memòria social de la modificació puntual es fa esment que en el moment de la redacció no es tenien dades 
actualitzades sobre el nombre de llars al 2006 i es recorre a una mesura indirecta i, per tant, menys afinada.  
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incorporats fruit dels estudis posteriors. El POUM, a banda dels elements protegits pel 
Pla Especial, incorpora com a objecte de protecció dins l’àrea Pulligan-centre: 

 
a. les naus laterals de la fàbrica Can Carbonell, obra de Puig i Cadafalch. Doncs la nau 

situada al nord es conserva sense grans modificacions i la nau situada al sud 
conserva part de l’estructura original. 

b. L’estructura de voltes de l’antic vapor i els pilars de fosa centrals de la nau situada 
al recinte industrial de Can Jover (Pulligan) 
 

5. L’avaluació econòmica i financera de la modificació puntual ha quedat 
desfasada, doncs les despeses referents a les indemnitzacions de vols i activitats 
representen la part més significativa de les despeses generals d’urbanització contemplades 
en ella. En aquest sentit, es prenen valors del preu residual de l’edificació per metre quadrat 
de sostre superiors als valors més actualitzats (que són els que serveixen de referència en 
l’avaluació econòmica i financera del POUM): 

 
 MODIFICACIÓ PUNTUAL 

(2008) 
POUM 

(2015) 
Preu residual del sòl per 
metre quadrat de sostre 
d’ús industrial 

240 € 105,71 € 

 
I, per altra banda, l’empresa Canet Punt, que era la majoritària a la zona Pulligan-centre, ja 
no té activitat econòmica dins el municipi de Canet de Mar, pel que els càlculs 
d’indemnització de la mateixa ja no tenen cabuda. Les indemnitzacions calculades a 
l’avaluació econòmica i financera de la modificació puntual, doncs, han quedat 
desfasades. 
S’adjunten fitxes del PAU 5 i PAU 6 del POUM aprovat inicialment així com el plànol de 
qualificació del sòl proposat per a la modificació puntual de les NNSS a l’àrea Pulligan-Centre. 

 
Conseqüentment s’informa que la modificació puntual de l’àrea Pulligan-centre 
parteix de dades desfasades i és incompatible amb el nou planejament general en 
tràmit perquè: 

1. Parteix de dades sobre les necessitats socials d’accés a l’habitatge de la memòria 
social que han quedat desfasades (l’any 2007 la situació del mercat immobiliari i 
la conjuntura econòmica i social era totalment diferent) i no s’ajusta a les 
previsions del POUM aprovat inicialment. 

2. Proposa un nombre d’habitatges excessiu segons les projeccions de població 
establertes a la memòria social del POUM aprovat inicialment, limitant la 
possibilitat d’implantar habitatges en altres zones del municipi. 

3. El sostre destinat a usos diferents del residencial és insuficient per al bon 
desenvolupament econòmic del municipi i inferior al que es proposa al POUM 
aprovat inicialment i no es mantenen les activitats industrials existents i 
compatibles amb l’ús residencial. 

4. Les cessions d’espais lliures i equipaments no són les adequades a les necessitats 
de la zona ni de les previsions actuals de Canet de Mar, tampoc s’ajusten a les 
determinacions del POUM aprovat inicialment. 

5. La modificació puntual proposa eliminar elements amb valor històric i/o 
arquitectònic protegits pel POUM aprovat inicialment. 

6. L’avaluació econòmica i financera de la modificació puntual ha quedat desfasada. 
 
Per tot l’exposat, es proposa estimar l’al·legació presentada en data 23 de gener de 
2014 per l’Associació Plataforma ODEON (ACPO), la Comissió de Treball del Consell 
de Medi ambient i l’entitat Fot-li Castanya, denegant l’aprovació provisional de la 
modificació puntual de l’àrea Pulligan-centre per la seva incompatibilitat amb el 
nou planejament general en tràmit. Així mateix, es proposa continuar amb el tràmit 
del POUM a través del qual es definirà l’ordenació definitiva dels sòls de l’àrea 
Pulligan-centre amb el mateix objectiu principal que el de la modificació puntual de 
les NNSS i afinant els paràmetres urbanístics que s’havien establert com a hipòtesi 
de treball en el protocol d’intencions, basant-nos en un anàlisi actualitzat i una 
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ordenació del territori més integral i amb un procés de participació ciutadana que 
garanteix els drets i mecanismes establerts per la legislació urbanística vigent.  

 
Tot el que s’informa perquè s’actuï segons criteri superior.” 
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Vist l’informe núm. 6/2016, emès per la secretària municipal, en data 18 de maig 
de 2016, el contingut del qual es transcriu a continuació. 
 
“Informe núm. 6/2016 de la Secretaria General en relació a l’aprovació provisional 
de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de 
Mar a l’àrea Pulligan centre. 
 
Núria Mompel 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 d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal, en 
relació a l’art. 47.2.ll) del Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
l’art. 114.2.k) 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, i pel que fa a la proposta d’aprovació provisional 
de laModificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar a l’àrea 
Pulligan centre, emeto el següent: 
 

INFORME JURÍDIC 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- En data 25 de juny de 2013, la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (secció tercera) dictà la sentència núm. 504, per la qual estimà, 
parcialment, el recurs contenciós-administratiu núm. 347/2010, seguit a instància d’ANIBEX-
TEN, SL contra l’Ajuntament de Canet de Mar, PULLIGAN INTERNACIONAL, SA i CANET 
PUNT, SA, quina part resolutiva es transcriu a continuació: 
 
 FALLAMOS 
 

Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo 
interpuesto a nombre de la entidad ANIBEX-TEN, SL contra el Acuerdo de 27 de 
noviembre de 2008 del Ple del AJUNTAMENT DE CANET DE MAR por virtud del 
que, en esencia, se acordó “No acceptar la proposta de modificació de les Normes 
Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”, presentada per 
la mercantil ANIBEX-TEN, SL, en base a l’informe dels serveis tècnics municipals, 
atès que aquesta no s’ajusta a les previsions de creixement del municipi, en 
conseqüència, denegar-ne l’aprovació inicial”, del tenor explicitado con anterioridad, 
y ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA ARTICULADA ANULAMOS EL 
REFERIDO ACTO POR SER DISCONFORME A DERECHO Y PROCEDE 
CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA A QUE EN EL PLAZO MÁS 
BREVE POSIBLE, FIRME QUE SEA LA PRESENTE SENTENCIA, Y TODO LO MÁS 
EN EL PLAZO DE UN MES A PARTIR DE QUE LO SEA, HAGA CONSTAR EN LOS 
PRESENTES AUTOS QUE SE HA PROCEDIDO A APROBAR INICIALMENTE ESA 
FIGURA DE PLANEAMIENTO Y CON EFECTOS TEMPORALES A 18 DE ABRIL DE 
2008, ES DECIR EN APLICACIÓN AL DECRETO LEGISLATIVO 1/2005, DE 26 
DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
URBANISMO, CON LAS MODIFICACIONES OPERADAS EN EL DECRETO LEY 
1/2007, DE 16 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA 
URBANÍSTICA. 

 
II.- En execució de l’anterior sentència, el Ple municipal, en sessió ordinària del dia 28 de 
novembre de 2013, acordà el que es transcriu a continuació: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment la proposta de Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre, presentada per la mercantil ANIBEX-TEN, SL, en data 18 
d’abril de 2008 (registre d’entrada núm. 2156), als únics efectes de donar compliment a la 
Sentència estimatòria parcial núm. 504 dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del 
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós-administratiu núm. 
347/2010, seguit a instància d’ANIBEX-TEN, SL contra l’Ajuntament de Canet de Mar, 
PULLIGAN INTERNACIONAL, SA i CANET PUNT, SA. 
 
SEGON.- SUSPENDRE l’atorgament de les llicències urbanístiques i de les tramitacions a les 
que es refereix l’anterior informe jurídic, en l’àmbit en què les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic, el qual coincideix amb l’àmbit d’actuació de la 
proposta i que es grafia a l’annex que s’adjunta a l’expedient. La suspensió tindrà una durada 
màxima de dos anys i s’extingirà, en tot cas, amb l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual de les Normes subsidiàries de planejament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe a la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic, del Departament de Cultura de la Generalitat, i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i concedir audiència als ajuntaments següents, l’àmbit dels qualsconfina 
amb el municipi de Canet de Mar: 
 
- Ajuntament d’Arenys de Munt 
- Ajuntament d’Arenys de Mar 
- Sant Iscle de Vallalta 
- Sant Cebrià de Vallalta 
- Sant Pol de Mar 
 
QUART.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
edicte que es publicarà al BOP, al diari Avui, al tauler d’anuncis de la casa consistorial i al web 
municipal, i deixar l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar, a les 
dependències de l’Ajuntament, carrer Ample, núm. 11, en horari d’oficina, això és de dilluns a 
divendres, de 9:00h a 14:00h, i els dijous també, de 16:30h a 19:00h, per tal de deduir-ne 
al·legacions. Cas de no presentar-se’n, s’entendrà automàticament elevat a provisional, 
circumstància que s’acreditarà amb la certificació corresponent del secretari de la corporació. 
 
CINQUÈ.- Una vegada aprovada provisionalment la present modificació, disposar la remissió 
de tota la documentació tècnica i administrativa a la Direcció General d’Urbanisme de 
Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
SISÈ.-FER CONSTAR davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya l’adopció del present acord, en execució de la Sentència núm. 504, 
dictada per aquest Tribunal en data 25 de juny de 2013 (Recurs núm. 347/2010).” 
 
III.- Consta acreditat a l’expedient que l’anterior aprovació inicial de la modificació puntual 
de les NNSS es va sotmetre a audiència dels ajuntaments l’àmbit dels quals confinen amb el 
municipi de Canet de Mar, a informació pública i audiència als interessats per un termini d’un 
mes, mitjançant la publicació de l’edicte al diari EL PUNT-AVUI, del dia 18 de desembre de 
2013, en el BOPB del dia 24 de desembre de 2013, al tauler d’anuncis d’aquesta corporació i 
al web municipal, així com a la pròpia empresa Anibex Ten, SL, sol·licitant de la modificació, 
havent-se presentat una al·legació al respecte, concretament per part de l’Associació 
Plataforma Odéon, Comissió de Treball del Consell de Medi ambient, i l’entitat Fot-li 
Castanya. 
 
IV.- Així mateix, consta acreditat que es van sol·licitar als organismes sectorials afectats el 
corresponent informe, això és, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Subdirecció general de 
patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic. 
 
En resposta a les anteriors sol·licituds s’ha emès, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
informe de data 7 de febrer de 2014( registrat d’entrada en data 19 de febrer de 2014, 
2014/930), que conclou favorablement a l’aprovació de la modificació proposada amb 
algunes recomanacions. 
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Així mateix, en data 5 de novembre de 2014, el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, depenent del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya va emetre informe favorable tot fent algunes 
recomanacions en quan a la protecció d’alguns dels edificis del sector. 
 
Per últim, en data 15 de desembre de 2014, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya també va emetre informe sobre la procedència de declarar bé cultural d’interès 
nacional el conjunt de fàbriques conegudes com “ Can Jover” i “Can Carbonell”, conegudes 
també com “Fàbrica Pulligan”, que conclou que malgrat l’interès del conjunt des de una 
perspectiva local el mateix no destaca per ser considerat BECIN. 
 
V.- En data 9 de març de 2016, l’arquitecta municipal, ha emès informe en el que conclou 
que: 
 
“ Conseqüentment s’informa que la modificació puntual de l’àrea Pulligan-centre 
parteix de dades desfasades i és incompatible amb el nou planejament general en 
tràmit perquè: 
 

1. Parteix de dades sobre les necessitats socials d’accés a l’habitatge de la memòria 
social que han quedat desfasades (l’any 2007 la situació del mercat immobiliari i 
la conjuntura econòmica i social era totalment diferent) i no s’ajusta a les 
previsions del POUM aprovat inicialment. 

2. Proposa un nombre d’habitatges excessiu segons les projeccions de població 
establertes a la memòria social del POUM aprovat inicialment, limitant la 
possibilitat d’implantar habitatges en altres zones del municipi. 

3. El sostre destinat a usos diferents del residencial és insuficient per al bon 
desenvolupament econòmic del municipi i inferior al que es proposa al POUM 
aprovat inicialment i no es mantenen les activitats industrials existents i 
compatibles amb l’ús residencial. 

4. Les cessions d’espais lliures i equipaments no són les adequades a les necessitats 
de la zona ni de les previsions actuals de Canet de Mar, tampoc s’ajusten a les 
determinacions del POUM aprovat inicialment. 

5. La modificació puntual proposa eliminar elements amb valor històric i/o 
arquitectònic protegits pel POUM aprovat inicialment. 

6. L’avaluació econòmica i financera de la modificació puntual ha quedat desfasada. 
 
Per tot l’exposat, es proposa estimar l’al·legació presentada en data 23 de gener de 2014 per 
l’Associació Plataforma ODEON (ACPO), la Comissió de Treball del Consell de Medi ambient i 
l’entitat Fot-li Castanya, denegant l’aprovació provisional de la modificació puntual de l’àrea 
Pulligan-centre per la seva incompatibilitat amb el nou planejament general en tràmit. Així 
mateix, es proposa continuar amb el tràmit del POUM a través del qual es definirà l’ordenació 
definitiva dels sòls de l’àrea Pulligan-centre amb el mateix objectiu principal que el de la 
modificació puntual de les NNSS i afinant els paràmetres urbanístics que s’havien establert 
com a hipòtesi de treball en el protocol d’intencions, basant-nos en un anàlisi actualitzat i 
una ordenació del territori més integral i amb un procés de participació ciutadana que 
garanteix els drets i mecanismes establerts per la legislació urbanística vigent.” 
 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe és analitzar la proposta d’aprovació provisional de la Modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre, presentadaen data 18 d’abril de 
2008 (registre d’entrada núm. 2156) per la mercantil ANIBEX-TEN, SL. 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal 

i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 

- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions introduïdes pel Decret llei 1/2007, de 
16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

(RLUC). 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediments Administratiu Comú 
(LRJ-PAC). 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Naturalesa i abast de l’acte d’aprovació inicial, adoptat en data 28 de 
novembre de 2013. 
 
En primer lloc cal fer referència i remissió com a antecedents de la qüestió, a l’informe núm. 
29/2013, de 19 de novembre, emès per la funcionària que subscriu, entenent-se el present 
com a continuació de l’anterior. 
 
Fixat l’anterior, cal dir que l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en data 28 de novembre 
de 2013, en execució de sentència, pel qual s’aprovà inicialment la Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre, presentadaen data 18 d’abril de 2008 (registre 
d’entrada núm. 2156) per la mercantil ANIBEX-TEN, SL, suposà única i exclusivament, la 
decisió de donar inici a la tramitació d’un procediment. En concret, dit acte va suposar 
l’obertura formal de l’específic procediment d’aprovació d’una figura de planejament, és per 
això, que per la seva naturalesa s’ha de qualificar d’acte de tràmit destinat a preparar i a fer 
possibles ulteriors decisions administratives. 
 
L'estructura jurídica del procediment d'elaboració dels instruments urbanístics, està constituït 
en tres fases diferents però concatenades i successives –aprovació inicial, provisional i final–. 
La naturalesa jurídica de les dues primeres són d'actes de tràmit, i la primera fase només 
suposa una decisió inicial sobre si a la vista del pla elaborat i dels informes emesos 
l'instrument urbanístic ha de sotmetre's a la tramitació ulterior. La segona fase, és a dir, 
l’aprovació provisional, permet la possibilitat d'un nou estudi del pla inicialment aprovat a la 
vista de la informació pública, dels informes emesos pels serveis corresponents o de les 
noves circumstàncies que indirectament poden afectar-li. A més la possibilitat d'un canvi de 
criteri és inherent a la funció planificadora, en tant i en quant la mateixa és dinàmica i ha 
d'adaptar-se a les exigències canviants de la realitat, segons reiteradament ve declarant el 
Tribunal Suprem en nombroses Sentències. 
 
Atès l’anterior i perquè la Llei atribueix als particulars la iniciativa per a l’estudi i la redacció 
de figures de planejament, l’aprovació inicial de les figures de planejament es configura així 
com un veritabledret al tràmit al seu favor, sense que això signifiqui, en cap cas, una minva 
de la potestat d’ordenació urbanística, la titularitat de la qual és sempre de l’Administració.  
 
És en aquest sentit que es pronuncia la doctrina i alguna jurisprudència (STS de 20 de gener 
de 1978 RJ/1978/510) que declara que l’acte d’aprovació inicial no confereix drets ni 
altera la situació jurídica preexistent, essent en puritat un acte de mer tràmit que 
equival a la genèrica incoació d’un expedient administratiu, considerat com un conjunt 
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ordenat d’actuacions i documents que serveixen d’antecedents i fonament per a les 
posteriors resolucions administratives d’aprovació provisional i definitiva. 
 
Així, segons sentències del Tribunal Suprem de 14 d’abril de 1971 o 24 d’abril de 1972 
(RJ/1972/2735), a sensu contrario, o la del 7 de novembre de 2007 ( RJ 2007/8330) 
admeten la possibilitat de denegació del tràmit d’aprovació provisional malgrat s’hagi aprovat 
la inicial. 
 
Per tant, cal concloure que malgrat l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 28 de novembre 
de 2913, va aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries a l’àrea 
Pulligan Centre, aquest acord no vincula en cap cas les ulteriors fases del procediment 
d’aprovació de la figura de planejament que queda vinculada això sí, al respecte a la 
normativa urbanística d’aplicació i al criteri de la millor ordenació possible.  
 
Segon.- Aprovació provisional de la proposta de Modificació puntual de les NNSS a 
l’àrea Pulligan-Centre 
 
Pel que fa als efectes temporals, cal tenir en compte el següent: 
 

1.- En data 19 de març de 2015, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pla 
General d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Canet de Mar i va suspendre, de forma 
simultània a l’aprovació inicial del planejament general, la tramitació dels plans urbanístics 
derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de 
llicències de moviment de terres, parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i 
enderrocament, d’instal·lacions i ampliació d’activitats i canvi d’ús i altres autoritzacions 
municipals connexes, en els diferents àmbits que s’assenyalen en el document que s’adjunta 
específic per a la suspensió, a l’empara d’allò disposat en els articles 73 i 74 del TRLU. 
 

2.- De conformitat amb allò que disposa l’article 74.1 del Decret legislatiu 1/2010, 
pel qual s’aprova la Llei d’urbanisme de Catalunya, el termini de suspensió en els casos 
d’aprovació inicial d’un planejament general, si prèviament no s’ha suspès pel seu 
estudi/elaboració, tindrà una duració màxima de dos anys.  
 

3.- No obstant l’anterior, la sentència del TSJ de Catalunya de 21 d’octubre de 2013 
va condemnar a l’Ajuntament a aprovar inicialment la proposta de Modificació Puntual de les 
NNSS de l’Àrea Pulligan Centre, i amb efectes temporals del 18 d’abril de 2008.  

 
Per tot l’anterior, i a criteri de la funcionària que subscriu, atès els efectes temporals 
establerts en la resolució judicial i en execució de la mateixa, l’acord de suspensió de 
tramitacions aprovat en ocasió de l’aprovació inicial del POUM de Canet de Mar, no seria 
d’aplicació al present cas. 
 
Per altra banda, cal tenir en compte que l’informe de l’arquitecta municipal, de 9 de març de 
2016, proposa que es denegui l’aprovació provisional de la modificació puntual de l’àrea 
Pulligan-centre, en tant que la mateixa, parteix de dades desfasades i és incompatible amb 
el nou planejament general en tràmit perquè: 
 

1. Parteix de dades sobre les necessitats socials d’accés a l’habitatge de la memòria 
social que han quedat desfasades (l’any 2007 la situació del mercat immobiliari i 
la conjuntura econòmica i social era totalment diferent) i no s’ajusta a les 
previsions del POUM aprovat inicialment. 

2. Proposa un nombre d’habitatges excessiu segons les projeccions de població 
establertes a la memòria social del POUM aprovat inicialment, limitant la 
possibilitat d’implantar habitatges en altres zones del municipi. 

3. El sostre destinat a usos diferents del residencial és insuficient per al bon 
desenvolupament econòmic del municipi i inferior al que es proposa al POUM 
aprovat inicialment i no es mantenen les activitats industrials existents i 
compatibles amb l’ús residencial. 



Ref: S/iu 

52 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

4. Les cessions d’espais lliures i equipaments no són les adequades a les necessitats 
de la zona ni de les previsions actuals de Canet de Mar, tampoc s’ajusten a les 
determinacions del POUM aprovat inicialment. 

5. La modificació puntual proposa eliminar elements amb valor històric i/o 
arquitectònic protegits pel POUM aprovat inicialment. 

6. L’avaluació econòmica i financera de la modificació puntual ha quedat desfasada. 
 
Analitzats els arguments utilitzats en l’informe de l’arquitecta municipal, la funcionària 
municipal arriba a la conclusió que es tracta de qüestions tècniques sorgides dels estudis 
elaborats en ocasió de la redacció del POUM de Canet, i no es basen en criteris d’oportunitat 
o voluntats polítiques. Així, tals conclusions responen a factors com: (i) un nombre 
d’habitatges que supera amb escreix les projeccions de creixement de població establertes a 
la Memòria Social, redactada per Carles Vico Blanco, geògraf i tècnic en ordenació del 
territori, (ii) les cessions d’espais lliures i equipaments no són adequades a les necessitats de 
la zona, (iii) s’eliminen elements amb valor històric i/o arquitectònic que els organismes 
sectorials recomanen certa protecció a nivell municipal o (iv) que l’avaluació econòmica i 
financera no és real, doncs pren com a referènciavalors del preu residual de l’edificació per 
metre quadrat de sostre superiors als valors que serien d’aplicació en cas que es volgués 
desenvolupar l’àrea, entre altres. 
 
Per tant, tenint en compte la planificació urbanística es configura com una potestat pública 
que consisteix en dissenyar la millor ordenació urbanística possible per la ciutat basada en 
raons d’interès públic i no en base a cap altre interès, és pel que, procediria, en base a les 
raons tècniques anteriorment esposades, denegar, per part de l’òrgan competent, l’aprovació 
provisional de la modificació de les NNSS a l’àrea Pulligan-Centre. 
 
A aquest efecte, d’acord amb l’article 83 TRLUC, l’aprovació provisional de la modificació de 
les NNSS correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar i, més concretament, al Ple de la 
Corporació, conforme a l’article 22.2.c) de la LRBRL i requereix el quòrum de la majoria 
absoluta legal, conforme a l’article 47.2. ll) LRBRL.  
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot això, i a criteri de la funcionària que subscriu, procediria denegar l’aprovació 
provisional de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre, 
presentada per la mercantil ANIBEX-TEN, SL, en data 18 d’abril de 2008 (registre d’entrada 
núm. 2156), havent-se donat compliment a la Sentència núm. 504 dictada per la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 21 
d’octubre de 2013.” 
 
Vist el que disposa l’article 85.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (TRLUC), d’acord amb el que s’ha 
exposat i considerant que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per 
quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, 
Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere 
Xirau i Espàrrech, M. Àngels IsartFalceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler 
Vílchez, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres, i una abstenció del regidor 
Josep M. Masvidal Serra, que es va absentar de la sala per ser part interessada en 
aquest assumpte: 
 
PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada en data 23 de gener de 2014 per 
l’Associació Plataforma ODEON (ACPO), la Comissió de Treball del Consell de Medi 
ambient i l’entitat Fot-li Castanya, per les raons que consten en l’informe tècnic que 
consta en la part expositiva d’aquest acord que s’incorpora com a motivació del 
mateix. 
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SEGON.- Denegar la proposta de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries a 
l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”,promoguda per la mercantil 
ANIBEX TEN, SL, en base als informes transcrits al cos de la present proposta 
d’acord. 
 
TERCER.- Deixar sense efecte la suspensió de llicències i de tramitacions 
urbanístiques aprovada en l’acord plenari de data 28 de novembre de 2013, l’àmbit 
del qualcoincidia amb l’àmbit d’actuació de la proposta. 
 
QUART.- Notificar l’acord als interessats i al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents sol·licita poder absentar-se de la sala per tenir una relació de 
parentiu amb algun interessat en aquest assumpte. 
 
La senyora alcaldessa li dóna permís per absentar-se de la sala. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, demana 
un aclariment, al qual la senyora secretària explica que aquesta és una proposta de 
modificació de normes presentada a instància d’ANIBEX-TEN, SL. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que l’Ajuntament 
durant els anys 2007 i 2008 va signar una proposta d’acord amb l’empresaPulligan 
per reurbanitzar aquesta zona, amb una proposta de més de 400 habitatges. L’any 
2008, el Ple de l’Ajuntament va desestimar tirar endavant aquesta proposta, perquè 
no s’adeia amb l’interès del planejament urbanístic que es proposava per al poble. 
L’any 2013, el Jutjat va manifestar que el document que s’havia signat tenia el rang 
de conveni urbanístic i, per tant, l’Ajuntament tenia l’obligació d’admetre a tràmit la 
modificació de les normes subsidiàries que afectava aquest sector, la qual cosa no 
volia dir que s’havia d’acceptar aquesta modificació, sinó admetre-la a tràmit. Així 
es va fer. L’any 2015, però, es va aprovar inicialment el POUM. A partir d’aquell 
moment, des dels serveis jurídics i des dels serveis tècnics de l’Ajuntament han 
estat treballant tota la normativa que podia donar suport al planejament urbanístic 
actual. També s’ha anat treballant amb els diferents grups polítics, en les 
comissions d’urbanisme, els aspectes de com podria quedar aquestes dues zones, 
el PAU5 i el PAU6. Amb això, juntament amb els informes de medi ambient, els 
informes demogràfics, els informes de creixement urbanístic de Canet i les 
previsions d’urbanització que tots els grups polítics han anat consensuant en 
aquestes reunions, ara es porta al Ple l’estimació d’una al·legació de la Plataforma 
Odèon i la desestimació d’aquesta modificació de les normes subsidiàries. Així, 
doncs,es deixa tot en mans del POUM per reorganitzar aquest sector, no només 
individualment, sinó també per encabir-lo dins del conjunt urbanístic de tot el 
poble. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, 
tal i com ha explicat el senyor Llovet, tot va començar amb la signatura d’aquest 
conveni que en aquell moment no es va considerar com a tal, tot i que després sí 
que s’hi va considerar i que anava lligat a una situació molt diferent de la que està 
vivint actualment el sector immobiliari. Avui en dia, s’està treballant amb 
l’elaboració del POUM i té tota la lògica que es denegui aquesta modificació, perquè 
es contradiu totalment amb el que s’està treballant tots aquests anys. És en aquest 
treball on es troben els arguments per denegar aquesta modificació. 
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Després de les diferents intervencions dels regidors i de la votació d’aquest 
assumpte, la senyora alcaldessa demana al senyor Masvidal que s’incorpori a la 
sessió. 
 
8.- MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de novembre de 2015 va 
aprovar inicialmentla plantilla del personal al servei de la corporació municipal, per 
a l’any 2016,la qual conté els llocs de treball reservat a funcionaris de carrera, al 
personal laboral, així com el personal eventual. 
 
En el Ple del mes de març es va modificar la plantilla de personal laboral, creant 
una plaça de tècnic mig, grup A2 i s’ha modificat la Relació de Llocs de Treball, 
creant un lloc de treball de cap d’Àrea de Serveis Socials, nivell de complement de 
destinació 22, assignant-li un complement específic de 24.455,24 euros i les 
funcions bàsiques, relacionades a la fitxa SP01. 
 
Atès una vegada s’han fet els tràmits pertinents per cobrir aquesta plaça, s’ha 
constatat que aquest lloc de treball hauria de ser cobert per una persona amb 
vinculació funcionarial, procedeix amortitzar la plaça de la plantilla de personal 
laboral i crear-la a la de personal funcionari.  
 
Atès que aquest canvi de relació jurídica no té cap tipus d’efecte econòmics. 
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les 
modificacions que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
Vist l’article 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Textrefós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, s’acorda 
per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, 
Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira i Marc 
Jiménez Torres, tres vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell, Cristina 
Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i tres abstencions dels regidors Pere Xirau i 
Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra i M. Àngels IsartFalceto: 
 
PRIMER.-Reclassificar la plaça de tècnic mig grup A2, de la plantilla de personal 
laboral a una plaça de l’escala d’administració especial, subescala de tècnics mitjos, 
grup A2, de la plantilla de personal funcionari.  
 
SEGON.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com 
annex número 1 dels presents acords.  
 
TERCER.- Inserir al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
lamodificació efectuada de la plantilla del personal de la corporació.  
 
QUART.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la 
seva aprovació. 
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CINQUÈ.- Modificar el règim jurídic del lloc de treball de cap d’Àrea de Serveis 
Socials, com a tècnic mig, grup A2, passant a ser personal funcionari, nivell de 
complement de destinació 22, assignant-li un complement específic de 24.455,24 
euros i les funcions bàsiques, relacionades a la fitxa SP01, que s’aprova en unitat 
d’acte. 
 
SISÈ.- Aprovarla relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, que consta com annex a aquest 
acord. 
 
SETÈ.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Canet de Mar,aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
seva efectivitat. 
 
Plantilla Anual de Personal. Any 2016 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
FUNCIONARIS Subgrup Places Vacants 
Escala de funcionaris d’habilitació nacional 
SECRETARI 
INTERVENTOR 
TRESORER 

A1 
A1 
A1 

1 
1 
1 

- 
1 
1 

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

 
 
 
A1 
A1 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 
 
 
 
C2 
 
 
 
F 

 
 
 
1 
1 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

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

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

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
2 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
6 
21 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
1 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 

 63 7 

 
 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 

Subgrup 
Places  Vacants 

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

 
 
 
A1 
A1 
A1 
 

 
 
 
1 
1 
1 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics mitjans 
 
 
COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS 
ASSISTENT SOCIAL 

 
 
 
 
A2 
A2 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 
- 
- 
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EDUCADOR SOCIAL 
MESTRA D’ADULTS 
INFORMADOR TURÍSTIC 
TÈCNIC D’EDUCACIÓ 
TÈCNIC D’ESPORTS 
TÈCNIC DE JOVENTUT 
TÈCNIC INFORMÀTICA 
TÈCNIC D’AUTOEMPRESA I OCUPACIÓ 

A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics auxiliars 
 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 
 
 
C1 
C1 
C1 

 
 
 
2 
1 
1 

 
 
 
- 
- 
- 

 
Auxiliars administratius 
 

 
C2 

 
10 

 
2 

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

 
 
 
A2  
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 

 
 
 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

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

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
F  

2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
 
3 

- 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
 
- 

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL  Grup 
Subrup 

Places  Vacants 

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

 
 
 
F  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

  80 11 
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PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET, 
PER A L’ANY 2016 
 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 

Subgrup 
Places  Vacants 

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

 
 C1 
C2 
C2 

 
1 
1 
1 

 
- 
- 
- 

    
TOTAL PERSONAL  3  
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 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL                   

                    

Descripció del lloc de treball Grup Règim Escala/ Funcions Nivell Forma  Nivell Complement Tipus 

  d'accés Jurídic subescala 
(núm. 
Fitxa) Català provisió C.Destí Específic Jornada 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS                   

Secretari/ària A1 F HE SG 1 C COHE 30 36.684,73 N 

TAG/Cap unitat administrativa A1 F AG SG 3 C COP 22 12.082,61 N 
Responsable de RH A1 F AE SG 6 C COP 22 12.082,39 N 

Tècnic/a mitjà/na informàtica A2 L - SG 8 C COP 20 6.088,19 N 

Administratiu/va de SG C1 F AG SG 4 C COP 18 7.674,84 N 

Auxiliar administratiu/va de RH C2 L - SG7 C COP 12 4.614,43 N 

Recepcionista de SG AP F AG SG 10 A COP 14 5.770,31 N 

Conserge SG AP L - SG 9 A COP 12 4.292,24 N 

Cap OAC C1 F AG SG 11 C COP 18 10.829,66  T 

Agent OAC C1 F AG SG 12 C COP 18 7.674,84 T 

Administratiu de Processos C1 F AG SG 13 C COP 18 7.674,84 T 

          

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS                   
Interventor/a A1 F HE HIS 1 C COHE 30 28.626,39 N 

Tresorer/a (accidental) A1 F HE HIS 3 C COHE 30 17.431,25 N 

Administratiu/va d'Hisenda C1 F AG HIS 4 C COP 18 8.079,57 N 
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Auxiliar Adm. d'Hisenda C2 L - HIS 5 C COP 14 3.888,04 N 

Auxiliar Adm. de tresoreria C2 F AG HIS 6 C COP 14 7.853,73 N 

                    

GABINET D'ALCALDIA                    

Administratiu/va d'Alcaldia C1 F AG ALC 1 C COP 18 11.295,29 N 

Responsable de Ràdio C1 L - ALC 2 C COP 20 6.911,00 N 

Locutor/a de ràdio C2 L - ALC 3 C COP 14 6.663,27 I 

Auxiliar tècnic/a de ràdio C2  L - ALC 4 C COP 12 6.301,23 I 

                    

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA                   

Inspector/Cap policia local A2 F AE SEG 01 C COP 26 30.053,46 N 

Sergent C1 F AE SEG 02 C COP 18 27.428,17 N 

Caporal  C2 F AE SEG 03 B COP 14 19.278,43 T 

Agent C2 F AE SEG 04 B COP 12 12.284,85 T 

Administratiu/va de policia C1 L - SEG 05 C COP 14 9.623,93 N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 06 C COP 12 3.888,04 N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 07 C COP 12 3.888,04 TARDA 

Agent en segona activitat C2 F AE SEG 08 B COP 12 12.284,43 M 

Caporal en segona activitat- senyalització C2 F AE SEG 09 B COP 14 19.278,43 M 

Caporal en segona activitat- OAC Policia C2 F AE SEG 10 B COP 14 19.278,43 T 

                    

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS                   

Cap d'àrea ST i sostenibilitat-Arquitecte/a A1 F AE ST 1 C COP 26 19.460,91 N 

TAG de ST A1 F AG ST 2 C COP 22 12.078,48 N 
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Enginyer/a de serveis de T.i S. A1 F AE ST 14 C COP 22 15.558,74 N 

Tècnic/a de medi ambient A1 F AE ST 12 C COP 26 9.998,25 N 

Arquitecte/a tèc. Oficina habitat.iaccesibilitat A2 F AE ST 8 C COP 20 12.278,05 N 

Arquitecte/a tèc . cap de la BOiS A2 L   ST 16 C COP 20 16.351,95 N 

Delineant C1 L - ST 11 C COP 18 7.363,28 N 

Inspector/a de via pública C1 F AE ST 3 C COP 18 8.930,26 N 

Auxiliar tècnic/a de via pública C2 L - ST 4 C COP 12 3.797,83 N 

Cap unitat adm. ST C1 F AG ST 5 C COP 18 10.829,60 N 

Administ. de territori i sosten. C1 F AG ST 6 C COP 18 8.078,24 N 

Aux. Adm. de territori i sost. C2 L - ST 7 C COP 12 5.795,65 N 

Aux. Adm. d’obres i via pública C2 L - ST 17 C COP 12 3.797,83 N 

Auxiliar d'informació ambiental C2 L - ST 13 C COP 12 6.402,35 N 

Encarregat/da d'Enllumenat C2 L - ST 20 C COP 14 11.886,25 N 

Oficial 1a. Especialista C2 L - ST 21 B COP 14 8.682,14 N 

Oficial 1a. manteniment d'obres/ C2 L - ST 18 B COP 14 8.544,20 N 

Oficial 1a. Deixalleria C2 L - ST 26 B COP 14 11.212,32 P 

Oficial 1a. Jardineria C2 L - ST 32 B COP 14 8.681,82 N 

Oficial 2a. Manteniment elèctric AP L   ST 22 B COP 12 7.570,79 N 

Oficial 2a. Especialista AP L - ST 29 B COP 12 8.051,43 N 

Oficial 2a. Polivalent AP L - ST 12 B COP 12 8.090,38 N 

Vigilant de mercat AP L - ST 25 B COP 12 6.232,26 N 

Operari/ària de brigada d'obres AP L - ST 24 A COP 12 5.990,68 N 

Operari/ària de Cementiri AP L - ST 23 A COP 12 6.115,14 T 

Operari de jardineria AP L - ST 31 A COP 12 6.241,90 N 
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Operari/Vigilant d'instal.acions AP L - ST 28 A COP 12 5.697,73 N 

Operari/Vigilant d'instal.acions (torns rotatius) AP L - ST 27 A COP 12 3.640,85 T 

                    

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS                   

Cap d’àrea de Serveis Socials  A2 F AE SP1 C COP 22 24.455,24 N 
Coordinador/a Benestar social-Treballador/a 
social A2 L - SP 2 C COP 18 7.520,77 N 

Coordinador/a cultura-Tècnic/a cultura A1 L - SP 12 C COP 22 6.623,59 N 

Tècnic/a Promoció econòmica A1 L - SP 24 C COP 22 6.580,84 N 

Treballador/a social A2 L - SP 3 C COP 18 6.066,58 N 

Educador/a social A2 L - SP 4 C COP 18 4.831,97 N 

Tècnic/a de comunicació A1 F AE SP 29 C COP 22 6.481,11 N 

Tècnic/a de joventut A2 L - SP 7 C COP 20 6.347,12 N 

Tècnic/a d'educació A2 L - SP 9 C COP 20 6.347,12 N 

Tècnic/a d'Esports A2 L - SP 21 C COP 20 6.347,12 N 

Arxiver/a A1 L - SP 13 C COP 22 5.477,22 N 

Mestre/a escola d'adults A2 L - SP 10 C COP 18 5.768,70 N 

Informador/a turístic A2 L - SP 22 C COP 18 6.802,32 N 

Tècnic d'autoempresa A2 L - SP31 C COP 18 6.802,28 N 

Director/a Escola Taller C2 L - SP 26 C COP 14 13.992,22 N 

Tècnic/a auxiliar biblioteca C1 F AE SP 14 C COP 18 7.274,64 N 

Tècnic/a Auxiliar de Festes C1 L - SP 19 C COP 18 8.307,29 N 

Tècnic/a auxiliar de promoció econòmica C1 L - SP 25 C COP 11 8.040,62 N 

Administratiu/va SP/Cultura C1 F AG SP 18 C COP 18 8.078,24 N 
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Treballador/a familiar C2 L - SP 5 B COP 12 4.803,82 N 

Auxiliar punt d'informació C2 L - SP 8 C COP 12 4.614,43 N 

Auxiliar adm de Benestar social C2 L - SP 6 C COP 14 5.095,57 N 

Auxiliar administrat. de Comunicació C2 L - SP 30 C COP 12 3.862,16 N 

Auxiliar Tècnic/a Casa museu C2 L - SP 16 C COP 12 4.830,38 N 

Auxiliar tècnic/a de Turisme C2 L - SP 23 C COP 12 4.549,26 I 

Auxiliar de biblioteca C2 L - SP 15 C COP 12 4.794,22 N 

Conserge Escola pública AP F AE SP 11 A COP 12 5.423,34 N 

Concerge Serveis a la persones AP L - SP 17 A COP 12 5.049,42 N 

Règim Jurídic: Forma de Provisió:        
F: Funcionari COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals     
L: Laboral COP: Concurs oposició       
Escala: Tipus de jornada:        
HE: Habilitat estatal N: Normal  P: jornada partida      
AG: Administració General I: Inferior a 'habitual Tarda:horari de tarda      
AE: Administracció Especial T: Treball a torns        
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La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que es tracta d’arreglar un assumpte que es va aprovar en el Ple 
passat, quan van crear un lloc de treball de cap d’Àrea de Serveis Socials. En aquell 
moment, es va aprovar com a personal laboral i la persona que ha vingut a cobrir 
aquesta plaça ho hafet en comissió de serveis i és funcionària. Quan es van fer els 
tràmits per cobrir aquesta plaça els van comentar, des de l’Administració d’on 
prové, que no es pot dur a terme aquesta comissió si la plaça no és de funcionari i, 
per tant, l’han de convertir de laboral a funcionària, que és la qualificació de la 
persona que la cobreix en comissió de serveis. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu vot serà en contra, igual que ho va ser en el Ple anterior, perquè consideren 
que no és la forma en què s’havia de fer. No posen en dubte la necessitat de 
reforçar l’Àrea de Serveis Socials ni tampoc posen en dubte que faci falta una figura 
de gerència a la Fundació Els Garrofers, però consideren que no són formes de dur 
a terme aquests assumptes. Ara bé, sí que vol comentar que un Ple més tard, 
s’adonin d’aquesta diferència, que no és tan petita com això. Sí que a nivell 
econòmic la diferència és molt petita, fins i tot inexistent, però demana si li poden 
explicar la diferència entre tenir un treballador laboral i un treballador funcionari. A 
més a més, ja ho va comentar el dia de la Comissió Assessora, aquest assumpte 
pot provocar un greuge comparatiu amb altres treballadors d’altres àrees que són 
laborals. Demana també un altre aclariment i és que si aquesta persona, durant 
aquests dos anys, renunciés a tornar a la seva plaça d’origen, l’Ajuntament estaria 
obligat a admetre-la definitivament. És a dir, si hi ha algun lligam que vagi més 
enllà d’aquests dos anys de comissió de serveis. 
 
La senyora alcaldessa demana a la senyora secretària que faci l’aclariment que 
demana la senyora Tamayo. 
 
La senyora secretària explica que aquesta persona és funcionària de la Generalitat, 
del cos de treballadors socials, per tant, no és funcionària de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, sinó que temporalment ve enrègimde comissió de serveis a cobrir aquesta 
plaça. Aquesta temporalitat no pot tenir una durada més enllà dels dos anys. Un 
cop complerts aquests dos anys ha de tornar al seu lloc d’origen perquè si no ho fes 
així, perdria la seva condició de funcionària. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
també volien aclarir aquest dubte que acaba d’explicar la senyora secretària. Vol 
afegir, però, que això sembla una mica com començar la casa per la teulada. 
Normalment, quan una persona s’incorpora a la plantilla de l’Ajuntament, tots 
aquests serrells ja estan solventats prèviament. Fent-ho així, tenen la sensació que 
primer s’ha incorporat la persona perquè interessa que sigui aquesta persona i ara 
se li arranja la plaça. Consideren que no és una bona imatge de transparència. 
Creuen que aquest assumpte havia d’estar molt clar en el Ple anterior, quan es va 
modificar la plantilla amb aquesta nova plaça. De la manera que s’ha fet, tenen la 
sensació que es treballa de pressa, corrents i amb improvisació. Ara s’ha de crear 
una plaça de funcionari, plaça que cobrirà una persona que no ha estat escollida 
amb el procediment corresponent, sinó que ha vingut a través d’una comissió de 
serveis i, per tant, es podria dir que és una persona de confiança. 
 
La senyora alcaldessa explica que en cap moment és res del que el senyor Romero 
està intentant fer entendre. La senyora secretària li pot explicar que hi ha diferents 
administracions que tenen equiparats els llocs de treball laborals i els funcionaris, 
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com per exemple l’Ajuntament de Canet de Mar, però l’Administració d’on prové 
aquesta persona en comissió de serveis no ho estan. Aquests assumptes es 
tramiten quan el Ple municipal els ha aprovat. És aleshores que se sol·licita a 
l’Administració corresponent que aquesta persona es pugui incorporar a 
l’Ajuntament de Canet de Mar i ha estat en aquest moment que l’Administració ha 
avisat que si no es feia aquest canvi, aquesta persona perdia la plaça de 
funcionària. Explica que aquesta persona va demanar venir a treballar a Canet de 
Mar perquè té familiars d’edat avançada dels quals ha de tenir cura i el que no farà 
és perdre la plaça que té assegurada al Vallès i arriscar-se que l’enviïn a l’altra 
punta de Catalunya. Explica que no hi ha res mal fet ni poc transparent i tampoc no 
és un càrrec de confiança. 
 
El senyor Romero comenta que quan hi ha una incorporació d’aquest tipus, d’una 
persona que tindrà un càrrec notori en aquest Ajuntament, com a mínim s’ha 
d’estudiar molt bé quins són els problemes que hi poden haver. Considera que dóna 
molt mala imatge passar dos cops pel Ple el mateix assumpte. L’Ajuntament de 
Canet no és una ONG, les coses s’han de fer conforme a la llei i la sensació que 
tenen és una mica tèrbola. És el que vol transmetre des del seu grup municipal. 
 
La senyora alcaldessa demana que consti que el fet que es creï aquesta plaça de 
funcionari, no vol dir que aquesta plaça sigui per sempre. De la mateixa manera 
que ara s’aprova, un dia es pot tirar enrere. És un assumpte simplement burocràtic. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup no té cap ànim de voler perjudicar a ningú 
però sí que volen ser coherents amb el que van votar quan es va crear aquesta 
plaça, moment en què hi van votar en contra, ja que hi havia informes de 
Secretaria i Intervenció negatius i la contractació es va fer per decret, tot i que la 
creació es va aprovar pel Ple. Ja va dir aleshores que es podria entendre com un 
càrrec de confiança, que no vol dir que ho sigui, però sí que, com diu el senyor 
Romero, sí que podria arribar a semblar el que acaba de dir, un càrrec de 
confiança. Per tot això, i per no posar-se d’esquena al tècnic, aquest cop 
s’abstindran. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que 
vol fer una puntualització en aquest assumpte, ja que afecta una regidoria que està 
sota la responsabilitat del seu grup. Com saben, i no en aquest mandat, sinó ja en 
l’anterior, tant ERC des de l’oposició comel mateix govern havien intentat fer un 
protocol per a les subvencions que concedeix l’Àrea de Benestar Social, sobretot 
per complir amb la transparència. Per molts motius, això no es va arribar a fer mai 
i, finalment, en l’últim Ple es va crear aquest lloc de treball. Com deia la senyora 
alcaldessa, no es tracta d’un càrrec de confiança. De fet, en altres legislatures 
també s’han nomenat càrrecs en comissions de serveis, com l’antic inspector de la 
Policia Local, sense passar cap oposició. Sí que és cert el que comenten els senyors 
Romero i Xirau de la sensació de provisionalitat, que en el Ple anterior es va 
aprovar aquest assumpte d’una manera i ara s’aprova d’una altra. Fa una setmana, 
en una tertúlia de Ràdio Canet es parlava dels coneixements que tenen els regidors 
sobre determinats temes legals. Aquest assumpte no ha estat voluntat política, sinó 
que ha estat un tema exclusivament tècnic, de la Secretaria municipal. Quan 
aquest punt es va aprovar en el Ple anterior, els polítics estaven completament 
convençuts que no hi havia cap problema legal i, per tant, el fet que avui es torni a 
aprovar és senzillament un tema exclusivament tècnic. 
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El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, demana la paraula per fer un aclariment respecte a l’antic inspector 
de la Policia, ja que creu que no va pas venir en comissió de serveis. 
 
El senyor Marín explica que l’anterior inspector es va incorporar a la plantilla de 
l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant un decret, motivat pel fet que no hi havia 
inspector i se’n necessitava un amb urgència. Explica que després es va fer un 
procés selectiu i no el va passar. Ho ha comentat perquè també és un cas anòmal. 
 
La senyora Tenas comenta que no els agrada passar el mateix punt dos cops pel 
Ple, però evidentment, si s’ha de fer per fer-ho bé, es passa una altra vegada. 
Explica que no hi ha hagut cap errada, sinó que ha estat un malentès tècnic entre 
dues administracions. 
 
9.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DELA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALLDE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR ÀREA DE 
SEGURETAT CIUTADANA 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de novembre de 2015 va 
aprovar inicialmentla plantilla del personal al servei de la corporació municipal, per 
a l’any 2016,la qual conté els llocs de treball reservat a funcionaris de carrera, al 
personal laboral, així com el personal eventual. 
 
A la plantilla de la Policia Local hi ha, una plaça d’inspector, una de sergent, sis de 
caporals (una en segona activitat) i 21 d’agents (un en segona activitat). 
 
Atès que la plaça d’inspector de la Policia Local, actualment es troba vacant i no 
s’ha proveït en la convocatòria recent, feta per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que actualmentel pes de l’organització recau tot en el sergent que exerceix de 
cap accidental, per la qual cosa s’observen unes mancances a nivell d’operativitat 
motivades pel volum de tasques que ha d’assolir una sola persona. 
 
Vist l’informe emès pel cap accidental de la Policia Local, en data 23 de maig de 
2016, que es transcriu a continuació:  
 
Assumpte:Informe de la necessitat d’una segona plaça de Sergent 
 
La Policia Local és un cos dependent de l'Ajuntament de Canet de Mar que es regeix 
per la Llei de forces i cossos de seguretat i la Llei de policies locals de Catalunya, 
així com per les normes dictades per aquest Ajuntament, la missió primordial de la 
qual és 
garantir el lliure i pacífic exercici dels drets dels ciutadans. 
 
Alhora, també pretén aclarir l'estructura, l'organització i les peculiaritats pròpies 
d'un 
cos armat, tant en l'aspecte ètic com en el social, el formal i el material. 
 
Per tal de poder portar a terme amb la màxima efectivitat les seves funcions, 
obtenir els objectius establerts, complir amb les instruccions internes i com a funció 
primordial, garantir la seguretat ciutadana del municipi, es creu adient que aquest 
cos de policia necessita un canvi estructural. 
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De igual forma que ha crescut els nombre d’habitants a la nostra vila en els darrers 
anys, també ha crescut el cos de la Policia Local, pel que fa que hi hagi un rati de 
1,80 agents per cada 1000 habitants. 
 
Aquesta xifra d’agents és deficitària, però degut a la restricció del Govern Central 
en la contractació de personal, ens obliga a que, tal com he especificat 
anteriorment, amb el personal existent es realitzi un canvi en l’estructura interna 
per tal de millorar tant el servei com la efectivitat policial. 
 
Actualment el sergent porta el control de totes les funcions del cos, tant delegades 
com no, a banda de fer-se càrrec de les funcions tècniques de la prefectura, per la 
qual cosa, i tal com s’ha pogut observar en els darrers anys, hi ha una mancança 
d’operativitat, pel gran volum de feina tècnica que hi ha actualment a la prefectura. 
 
Per tot l’esmentat, la proposta que, envers al resultat de les proves de selecció de 
la plaça d’inspector de Policia, les necessitats de la nostra vila i de l’estructura que 
tenim al nostre cos policial actualment, és la creació d’una segona plaça de sergent 
per a estructurar adequadament el cos. 
 
Atès que a la corresponent partida del vigent pressupost ordinari, hi ha consignació 
suficient per assumir aquesta modificació de plantilla.  
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les 
modificacions que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
Vist l’article 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Textrefós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, s’acorda 
per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i 
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel 
López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet 
Rovira, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez, Sílvia Tamayo Mata i Marc 
Jiménez Torres i tres abstencions dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. 
Masvidal Serra i M. Àngels IsartFalceto: 
 
PRIMER.-Crear una plaça de grup C1, de la plantilla de personal funcionari de 
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local: 
sergent.  
 
SEGON.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com 
annex número 1 dels presents acords.  
 
TERCER.- Inserir al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
lamodificació efectuada de la plantilla del personal de la corporació.  
 
QUART.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la 
seva aprovació. 
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Plantilla Anual de Personal. Any 2016 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
FUNCIONARIS Subgrup Places Vacants 
Escala de funcionaris d’habilitació nacional 
SECRETARI 
INTERVENTOR 
TRESORER 

A1 
A1 
A1 

1 
1 
1 

- 
1 
1 

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

 
 
 
A1 
A1 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 
 
 
 
C2 
 
 
 
F 

 
 
 
1 
1 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

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

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

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
2 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
6 
21 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
1 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 
 

 
 

 64 8 
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LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 

Subgrup 
Places  Vacants 

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

 
 
 
A1 
A1 
A1 
 

 
 
 
1 
1 
1 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 

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

 
 
 
 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 

 
 
 
 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics auxiliars 
 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 
 
 
C1 
C1 
C1 

 
 
 
2 
1 
1 

 
 
 
- 
- 
- 

 
Auxiliars administratius 
 

 
C2 

 
10 

 
2 

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

 
 
 
A2  
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 

 
 
 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA 
OFICIAL SEGONA FORJA 
OFICIAL SEGONA BRIGADA 
OFICIAL SEGONA CONSTRUCCIÓ 
VIGILANT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  

F 
F 
F 
F 
F 

2 
1 
1 
1 
6 

- 
1 
- 
1 
1 
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VIGILANT PLAÇA MERCAT 
OPERARI DEL SERVEI DEL CEMENTIRI 
PEO FUSTERIA 
CONSERGES 
NOTIFICADOR 
OPERARIS DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS 
PEONS JARDINERIA  

F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
F  

1 
1 
1 
4 
1 
8 
 
3 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
 
- 

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL  Grup 
Subrup 

Places  Vacants 

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

 
 
 
F  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

  80 11 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO 
CANET, PER A L’ANY 2016 
 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 

Subgrup 
Places  Vacants 

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

 
 C1 
C2 
C2 

 
1 
1 
1 

 
- 
- 
- 

    
TOTAL PERSONAL  3  
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 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL                 

                    

Descripció del lloc de treball Grup Règim Escala/ Funcions Nivell Forma  Nivell Complement Tipus 

  d'accés Jurídic subescala 
(núm. 
Fitxa) Català provisió C.Destí Específic Jornada 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS                   

Secretari/ària A1 F HE SG 1 C COHE 30 36.684,73 N 

TAG/Cap unitat administrativa A1 F AG SG 3 C COP 22 12.082,61 N 
Responsable de RH A1 F AE SG 6 C COP 22 12.082,39 N 

Tècnic/a mitjà/na informàtica A2 L - SG 8 C COP 20 6.088,19 N 

Administratiu/va de SG C1 F AG SG 4 C COP 18 7.674,84 N 

Auxiliar administratiu/va de RH C2 L - SG7 C COP 12 4.614,43 N 

Recepcionista de SG AP F AG SG 10 A COP 14 5.770,31 N 

Conserge SG AP L - SG 9 A COP 12 4.292,24 N 

Cap OAC C1 F AG SG 11 C COP 18 10.829,66  T 

Agent OAC C1 F AG SG 12 C COP 18 7.674,84 T 

Administratiu de Processos C1 F AG SG 13 C COP 18 7.674,84 T 

          

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS                   
Interventor/a A1 F HE HIS 1 C COHE 30 28.626,39 N 

Tresorer/a (accidental) A1 F HE HIS 3 C COHE 30 17.431,25 N 

Administratiu/va d'Hisenda C1 F AG HIS 4 C COP 18 8.079,57 N 



Ref: S/iu 

74 
CarrerAmple, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Auxiliar Adm. d'Hisenda C2 L - HIS 5 C COP 14 3.888,04 N 

Auxiliar Adm. de tresoreria C2 F AG HIS 6 C COP 14 7.853,73 N 

                    

GABINET D'ALCALDIA                    

Administratiu/va d'Alcaldia C1 F AG ALC 1 C COP 18 11.295,29 N 

Responsable de Ràdio C1 L - ALC 2 C COP 20 6.911,00 N 

Locutor/a de ràdio C2 L - ALC 3 C COP 14 6.663,27 I 

Auxiliar tècnic/a de ràdio C2  L - ALC 4 C COP 12 6.301,23 I 

                    

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA                   

Inspector/Cap policia local A2 F AE SEG 01 C COP 26 30.053,46 N 

Sergent C1 F AE SEG 02 C COP 18 27.428,17 N 

Caporal  C2 F AE SEG 03 B COP 14 19.278,43 T 

Agent C2 F AE SEG 04 B COP 12 12.284,85 T 

Administratiu/va de policia C1 L - SEG 05 C COP 14 9.623,93 N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 06 C COP 12 3.888,04 N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 07 C COP 12 3.888,04 TARDA 

Agent en segona activitat C2 F AE SEG 08 B COP 12 12.284,43 M 

Caporal en segona activitat- senyalització C2 F AE SEG 09 B COP 14 19.278,43 M 

Caporal en segona activitat- OAC Policia C2 F AE SEG 10 B COP 14 19.278,43 T 

                    

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS                   

Cap d'àrea ST i sostenibilitat-Arquitecte/a A1 F AE ST 1 C COP 26 19.460,91 N 

TAG de ST A1 F AG ST 2 C COP 22 12.078,48 N 
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Enginyer/a de serveis de T.i S. A1 F AE ST 14 C COP 22 15.558,74 N 

Tècnic/a de medi ambient A1 F AE ST 12 C COP 26 9.998,25 N 

Arquitecte/a tèc. Oficina habitat.iaccesibilitat A2 F AE ST 8 C COP 20 12.278,05 N 

Arquitecte/a tèc . cap de la BOiS A2 L   ST 16 C COP 20 16.351,95 N 

Delineant C1 L - ST 11 C COP 18 7.363,28 N 

Inspector/a de via pública C1 F AE ST 3 C COP 18 8.930,26 N 

Auxiliar tècnic/a de via pública C2 L - ST 4 C COP 12 3.797,83 N 

Cap unitat adm. ST C1 F AG ST 5 C COP 18 10.829,60 N 

Administ. de territori i sosten. C1 F AG ST 6 C COP 18 8.078,24 N 

Aux. Adm. de territori i sost. C2 L - ST 7 C COP 12 5.795,65 N 

Aux. Adm. d’obres i via pública C2 L - ST 17 C COP 12 3.797,83 N 

Auxiliar d'informació ambiental C2 L - ST 13 C COP 12 6.402,35 N 

Encarregat/da d'Enllumenat C2 L - ST 20 C COP 14 11.886,25 N 

Oficial 1a. Especialista C2 L - ST 21 B COP 14 8.682,14 N 

Oficial 1a. manteniment d'obres/ C2 L - ST 18 B COP 14 8.544,20 N 

Oficial 1a. Deixalleria C2 L - ST 26 B COP 14 11.212,32 P 

Oficial 1a. Jardineria C2 L - ST 32 B COP 14 8.681,82 N 

Oficial 2a. Manteniment elèctric AP L   ST 22 B COP 12 7.570,79 N 

Oficial 2a. Especialista AP L - ST 29 B COP 12 8.051,43 N 

Oficial 2a. Polivalent AP L - ST 12 B COP 12 8.090,38 N 

Vigilant de mercat AP L - ST 25 B COP 12 6.232,26 N 

Operari/ària de brigada d'obres AP L - ST 24 A COP 12 5.990,68 N 

Operari/ària de Cementiri AP L - ST 23 A COP 12 6.115,14 T 

Operari de jardineria AP L - ST 31 A COP 12 6.241,90 N 
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Operari/Vigilant d'instal.acions AP L - ST 28 A COP 12 5.697,73 N 

Operari/Vigilant d'instal.acions (torns rotatius) AP L - ST 27 A COP 12 3.640,85 T 

                    

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS                   

Cap d’àrea de Serveis Socials  A2 F AE SP1 C COP 22 24.455,24 N 
Coordinador/a Benestar social-Treballador/a 
social A2 L - SP 2 C COP 18 7.520,77 N 

Coordinador/a cultura-Tècnic/a cultura A1 L - SP 12 C COP 22 6.623,59 N 

Tècnic/a Promoció econòmica A1 L - SP 24 C COP 22 6.580,84 N 

Treballador/a social A2 L - SP 3 C COP 18 6.066,58 N 

Educador/a social A2 L - SP 4 C COP 18 4.831,97 N 

Tècnic/a de comunicació A1 F AE SP 29 C COP 22 6.481,11 N 

Tècnic/a de joventut A2 L - SP 7 C COP 20 6.347,12 N 

Tècnic/a d'educació A2 L - SP 9 C COP 20 6.347,12 N 

Tècnic/a d'Esports A2 L - SP 21 C COP 20 6.347,12 N 

Arxiver/a A1 L - SP 13 C COP 22 5.477,22 N 

Mestre/a escola d'adults A2 L - SP 10 C COP 18 5.768,70 N 

Informador/a turístic A2 L - SP 22 C COP 18 6.802,32 N 

Tècnic d'autoempresa A2 L - SP31 C COP 18 6.802,28 N 

Director/a Escola Taller C2 L - SP 26 C COP 14 13.992,22 N 

Tècnic/a auxiliar biblioteca C1 F AE SP 14 C COP 18 7.274,64 N 

Tècnic/a Auxiliar de Festes C1 L - SP 19 C COP 18 8.307,29 N 

Tècnic/a auxiliar de promoció econòmica C1 L - SP 25 C COP 11 8.040,62 N 

Administratiu/va SP/Cultura C1 F AG SP 18 C COP 18 8.078,24 N 

Treballador/a familiar C2 L - SP 5 B COP 12 4.803,82 N 
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Auxiliar punt d'informació C2 L - SP 8 C COP 12 4.614,43 N 

Auxiliar adm de Benestar social C2 L - SP 6 C COP 14 5.095,57 N 

Auxiliar administrat. de Comunicació C2 L - SP 30 C COP 12 3.862,16 N 

Auxiliar Tècnic/a Casa museu C2 L - SP 16 C COP 12 4.830,38 N 

Auxiliar tècnic/a de Turisme C2 L - SP 23 C COP 12 4.549,26 I 

Auxiliar de biblioteca C2 L - SP 15 C COP 12 4.794,22 N 

Conserge Escola pública AP F AE SP 11 A COP 12 5.423,34 N 

Concerge Serveis a la persones AP L - SP 17 A COP 12 5.049,42 N 

Règim Jurídic: Forma de Provisió:        
F: Funcionari COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals     
L: Laboral COP: Concurs oposició       
Escala: Tipus de jornada:        
HE: Habilitat estatal N: Normal  P: jornada partida      

AG: Administració General 
I: Inferior a 
l'habitual Tarda:horari de tarda      

AE: Administracció Especial T: Treball a torns        
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La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que en aquest assumpte s’haurà d’estendre més per explicar-lo. Per 
començar, s’ha de remuntar a finals de l’any passat, quan van demanar al Ministeri 
d’Hisenda que deixés a l’Ajuntament de Canet de Mar que la plaça d’inspector, que 
era interina, es convertís en una plaça fixa, però el Ministeri ho va denegar. 
L’inspector que hi havia en aquell moment era interí i al mes de febrer van decidir 
convocar una plaça interina. Tot això s’ha anat explicant, a les diferents comissions 
informatives especials de seguiment de la Policia Local, als representants dels 
diferents grups municipals. Es van presentar a aquest concurs oposició nou 
persones, de les quals només dues van passar l’examen teòric i pràctic. Una de les 
dues tenia pendent justificar el nivell de català; se li va fer la prova i no va ser apte 
i l’única persona que quedava no es va presentar en la fase següent del concurs 
oposició. Així, doncs, va quedar deserta. A partir d’aquest moment, van intentar 
altre cop trobar algú d’alguna altra administració perquè vingués a cobrir la plaça 
en comissió de serveis, però en ser una plaça interina és molt difícil trobar alguna 
persona interessada. De tota manera, en laComissió de la Policia també es va 
acordar crear una plaça de sergent perquè pogués donar suport al sergent que ja hi 
ha i que en aquest moment està portant tot el pes del cos. Així, doncs, es crea una 
segona plaça de sergent i, per tant, no s’incrementa la partida del capítol 1, ja que 
no es cobrirà la plaça d’inspector. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
l’Ajuntament de Canet de Mar té mala sort pel que fa a la cobertura de la plaça 
d’inspector de la Policia Local. Primer, l’inspector que hi ha no passa les proves, que 
després se’n va i fa que el responsable polític de l’Àrea dimiteixi, no es pot convertir 
la plaça en fixa perquè el Ministeri no dóna permís i,per últim, es presenten nou 
persones per cobrir de forma interina aquest lloc de treball i cap d’elles arriba al 
final. La senyora Tamayo pregunta sise sap per què la persona que va arribar a 
l’última prova no es va presentar. 
 
La senyora Tenas explica que han intentat esbrinar per què no es va presentar, 
però no han aconseguit saber res. 
 
La senyora Tamayo comenta que es tracta de mala sort i espera que provant una 
altra via, com és la de crear una altra plaça de sergent tingui millor resultat. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquest assumpte és com una història per no dormir, i recorda com en molts plens 
anteriors la senyoraTenas criticava la gestió que feia el grup municipal del PP quan 
era el responsable d’aquesta Àrea. Ara ha pogut comprovar com n’és de difícil. 
Bromes a part, considera que no és que s’estiguin fent les coses massa bé des d’un 
any cap aquí. Ha estat quan l’inspector que hi havia ha plegat, per pèrdua de 
confiança en la seva feina. El regidor responsable fins aleshores també renuncia i la 
responsabilitat de la gestió passa a l’altre grup que forma part del govern. Tot 
plegat, vist des de fora és una mica kafkià. Explica que votaran a favor d’aquesta 
proposta perquè l’any 2014, el seu grup municipal va proposar aquesta solució i no 
la van acabar de tirar endavant perquè, malauradament, no els van deixar acabar 
la legislatura com a membres del govern. També volien dur a terme una 
reestructuració interna, amb dos sergents, per dividir les tasques i redirigir qui 
havia de fer què. Tot i així, vol saber si la voluntat del govern és continuar 
intentant cobrir la plaça d’inspector i, si és així, mentrestant, quina serà la 
distribució de tasques entre aquests dos sergents. 
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La senyora Tenas explica que l’organigrama que creuen idoni és el d’un inspector al 
capdavant, un sergent, els diferents caporals i els agents. Per desgràcia, de 
moment no ha pogut ser i han decidit anar cap a la bicefàlia dels sergents. Potser el 
senyor Romero en aquell moment ja va veure per on aniria la cosa i per això ja ho 
va proposar. 
 
La senyora alcaldessa explica que si la pregunta era si hi hauria un inspector i dos 
sergents, la resposta és que no. O hi ha dos sergents o hi ha un inspector. S’ha 
optat per la solució de dos sergents perquè consideren que serà més senzill obtenir 
el permís des del Ministeri d’Hisenda per poder cobrir la plaça d’un altre sergent 
que no pas lad’inspector. Pel que fa al funcionament del cos, la Policia Local està 
funcionant perfectament, tot i la dimissió del senyor inspector. De vegades els 
canvis no han de fer por, s’han d’encarar i intentar solucionar-los. Fan tots els 
passos que s’han de fer, els convoquen cada vegada que cal a la Comissió Especial 
de Seguiment de la Policia Local, es parla en el si d’aquesta comissió, es consensua 
la decisió i es tira endavant. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, pregunta com es farà el proveïment d’aquesta nova plaça de 
sergent, per promoció interna o per convocatòria pública. D’altra banda, explica 
que elseu grup municipal, comen el punt anterior, s’abstindrà. La Policia té una 
organització militar, fins i tot els càrrecs són paral·lels o similars als de l’exèrcit. Ell 
és dels pocs que queden que han fet la mili i hi havia una màxima que deia que allà 
on hi ha dos sergents, fa falta un tinent. Amb això vol dir que el seu grup municipal 
considera que el que fa falta és un inspector. 
 
La senyora alcaldessa explica que lamanera de cobrir la plaça del segon sergent es 
decidirà en la Comissió Especial de Seguiment de la Policia Local, de la mateixa 
manera que és on es va decidir que es faria aquesta solució. Pel que fa a la manera 
de treballar, que n’hi hagi dos no vol dir que un treballarà quan no hi hagi l’altre, 
sinó que ho hauran de fer alhora. És a dir, es repartiran les funcions a través d’un 
decret d’Alcaldia. S’està valorant quina serà la millor fórmula de repartiment de 
funcions. Des del Departament d’Interior també els estan ajudant. Hi ha molts 
pobles que funcionen d’aquesta manera. Sempre, però, les decisions que es 
prenguin seran amb el consens de tots els grups municipals. 
 
10.- APROVACIÓ CANVIS DE REPRESENTANTS DELGRUP MUNICIPAL DE LA 
CUP I DE CiU AL CONSELL MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AL CONSELL 
MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT, AL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS I LA 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 
Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2015 va 
aprovar, entre altres, els acords següents: 
 

[...] 
 
SEGON.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Medi Ambient, els 
següents: 
 
Per ERC: el senyor Jaume Alegret, com a titular, i la senyora Roser Utset, com a 
suplent. 
Per CIU: la senyora Blanca Agell, com a titular, i el senyor Lluís Braut, com a suplent. 
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Per Canetencs Independents: el senyor Joan Majó Guri, com a titular, i la senyora Doli 
Bertran, com a suplent. 
Pel PP: la senyora Cristina Martin Medina, com a titular, i la senyora Cristina Soler 
Vílchez, com a suplent. 
Per Som Canet: el senyor Santiago Fernández, com a titular, i el senyor Joaquim 
Crusat, com a suplent. 
Pel PSC: el senyor Manel Molina, com a titular, i la senyora Sílvia Tamayo, com a 
suplent. 
Per la CUP: el senyor Eduard Aznar, com a titular, i el senyor Xavier Juan com a 
suplent. 
 
[...] 
 
QUART.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Promoció Econòmica, 
els següents: 
 
Per ERC: el senyor Joaquim Campassol, com a titular, i el senyor Rafael Palomero, com 
a suplent. 
Per CIU: el senyor Jesús López, com a titular, i el senyor Laureà Gregori, com a 
suplent. 
Per Canetencs Independents: la senyora Sílvia Llopart, com a titular, i la senyora Anna 
Casas, com a suplent. 
Pel PP: el senyor Josep Manuel Riera, com a titular, i el senyor Toni Romero, com a 
suplent. 
Per Som Canet: el senyor Jordi Planet, com a titular, i el senyor Júlio Romero, com a 
suplent. 
Pel PSC: el senyor Gabi Iborra com a titular, i el senyor Manel Molina, com a suplent. 
Per la CUP: el senyor Eduard Aznar, com a titular, i el senyor Àlex Gallardo, com a 
suplent. 
 
[...] 
 
CINQUÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal d’Esports, els 
següents: 
 
Per ERC: Joan Manel Rovira Fernàndez, com a titular, i el senyor Josep 
Puigvert Garcia, com a suplent. 
Per CIU: el senyor Manel Gutiérrez Sánchez, com a titular, i el senyor Manel 
Gutiérrez Urbano, com a suplent. 
Per Canetencs Independents: el senyor Antoni Isarn, com a titular, i el senyor 
Josep Bley, com a suplent. 
Pel PP: la senyora Cristina Soler, com a titular, i el senyor Xavier Gálvez, com 
a suplent. 
Per Som Canet: el senyor José Luís Cuba, com a titular, i el senyor Ramon 
Faucón, com a suplent. 
Pel PSC: el senyor Aarón Pacheco, com a titular, i el senyor Rafael Quintana, 
com a suplent. 
Per la CUP: el senyor Jordi Carbonell, com a titular, i el senyor Alejandro 
Muñoz Garcia, com a suplent. 
 
[...] 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 31 de març de 2016, va 
aprovar nomenar representant suplent del grup municipal de la CUP a la Fundació 
Els Garrofers, el senyor Jaume Rodri. 
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Vistes les comunicacions dels grups municipals de la CUP i CiU, mitjançant les quals 
sol·licitaven el canvi dels seus representants en el Consell Municipal de Promoció 
Econòmica i el grup municipal de la CUP també sol·licitava el canvi del seu 
representant suplent al Consell Municipal de Medi Ambient i a la Fundació Els 
Garrofers, i que són els següents: 
 
Grup municipal de la CUP: 
 

- Consell Municipal de Promoció Econòmica: el senyor Jordi Carbonell, com a 
titular, i el senyor Marc Jiménez Torres, com a suplent. 

 
- Consell Municipal de Medi Ambient: el senyor Marc Jiménez, com a suplent. 

 
- Consell Municipal d’Esports: el senyor Andreu Graupera, com a titular, i el 

senyor Jordi Carbonell, com a suplent. 
 

- Fundació Els Garrofers: el senyor Marc Jiménez, com a suplent. 
 
Grup municipal de CiU: 
 

- Consell Municipal de Promoció Econòmica: el senyor Laureà Gregori 
Fraxedas, com a titular, i el senyorArnau Justícia Campeny, com a suplent. 

 
Així, doncs, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat 
dels setze regidors presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte els nomenaments dels representants dels grups 
municipals de la CUP i CiU següents: 
 
Grup Municipal de la CUP: 
 

- Consell Municipal de Promoció Econòmica: el senyor Eduard Aznar, com a 
titular, i el senyor Àlex Gallardo, com a suplent. 

 
- Consell Municipal de Medi Ambient: el senyor Jaume Rodri, com a suplent. 

 
- Consell Municipal d’Esports: el senyor Jordi Carbonell, com a titular, i el 

senyor Alejandro Muñoz Garcia, com a suplent. 
 

- Fundació Els Garrofers: el senyor Jaume Rodri, com a suplent. 
 
Grup Municipal de CiU: 
 

- Consell Municipal de Promoció Econòmica: el senyor Jesús López, com a 
titular, i el senyor Laureà Gregori Fraxedas, com a suplent. 

 
SEGON.- Nomenar les persones següents com a representants dels grups 
municipals que han sol·licitat aquests canvis: 
 
Grup Municipal de la CUP 
 

- Consell Municipal de Promoció Econòmica: el senyor Jordi Carbonell, com a 
titular, i el senyor Marc Jiménez, com a suplent. 
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- Consell Municipal de Medi Ambient: el senyor Marc Jiménez, com a suplent. 

 
- Consell Municipal d’Esports: el senyor Andreu Graupera, com a titular, i el 

senyor Jordi Carbonell, com a suplent. 
 

- Fundació Els Garrofers: el senyor Marc Jiménez, com a suplent 
 
Grup Municipal de CiU 
 

- Consell Municipal de Promoció Econòmica: El senyor Laureà Gregori 
Fraxedas, com a titular, i el senyor Arnau Justícia Campeny, com a suplent. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin 
presents en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donar els altres per 
notificats amb la mera assistència, i comunicar-lo, també, a les diferents àrees 
responsables de les convocatòries d’aquests organismes. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
falta una última modificació que també van passar en el seu moment. Es tracta del 
representant del seu grup municipal en el Consell Municipal d’Esports, on hi ha com 
a titular el senyor Jordi Carbonell i com a suplent el senyor Alejandro Muñoz Garcia 
i haurien de ser el senyor Andreu Graupera, com a titular, i el senyor Jordi 
Carbonell, com a suplent. Comenta que ho van enviar en el seu dia per poder 
passar-ho per Ple. 
 
La senyora secretària explica que comprovaran que no s’hagués aprovat en alguna 
sessió anterior. 
 
El senyor Jiménez afirma que no s’havia fet en cap altra sessió, sinó que van 
comunicar aquest canvi per fer-lo efectiu en aquesta. 
 
La senyora secretària explica que si a tots els grups municipals els sembla bé, es 
pot incorporar aquest canvi en aquest punt, a la qual cosa tots els grups municipals 
donen el seu consentiment. 
 
ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
La senyora alcaldessa explica que, abans de passar a la deliberació i l’aprovació, si 
s’escau, de les diferents mocions que consten a l’ordre del dia d’aquesta sessió, 
s’ha d’introduir un punt d’urgència, la qual s’hauria de votar. L’assumpte fa 
referència al nomenament d’un nou patró, en qualitat de tresorer, del Patronat de 
la Fundació els Garrofers. La urgència de la introducció d’aquest punt s’acorda per 
quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, 
Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere 
Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, Àngels Isart, Falceto, Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata, i un vot en contra del regidor 
Marc Jiménez Torres. 
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11.- NOMENAMENT NOU PATRÓ, EN QUALITAT DE TRESORER, AL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 
Atès que, constituïda la nova corporació el 13.06.15, calia nomenar els 
representants municipals en la Fundació Els Garrofers. 
 
Atès que l’article 8 dels estatuts de la Fundació Els Garrofers estableix que l’alcalde 
de l’Ajuntament de Canet de Mar serà el president del patronat, en el qual s’hi 
integraran un mínim de tres i un màxim de 7 patrons. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2015, va 
prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
 

[...] 
 
TERCER.- Designar els regidors següents com a membres del patronat de la fundació 
Els Garrofers, en qualitat de patrons municipals: 
 
- Senyora Roser Utzet, com a titular, i senyora Coia Tenas Martínez, com a suplent, 
del grup municipal d’ERC 
- Senyora Esther Agulló Renau, com a titular, i senyor Laureà Gregori Fraxedas, 
com a suplent, del grup municipal de CiU 
- Senyora M. Àngels IsartFalceto, com a titular i senyor Pere Xirau Espàrrech, com 
a suplent, del grup municipal de Canetencs Independents 
- Senyor Santiago López Adan, com a titular, i senyora Cristina Soler Vílchez, com a 
suplent, del grup municipal del PP 
- Senyor Ricard Molins, com a titular, i el senyor Jordi Rojo, com a suplent, del grup 
municipal de Som Canet 
- Senyora Samanta Peláez Pomares, del grup municipal del PSC, com a titular, i 
senyora Sílvia Tamayo Mata, com a suplent. 
- Senyora Agnès Cortés Mas, del grup municipal de la CUP, que assumeix les 
funcions de secretària, i el senyor Xavier Juan, com a suplent. 
- El senyor Jesús López Sánchez, per tal que assumeixi les funcions de tresorer. 
 
[...] 
 

Vista la comunicació presentada pel senyor Jesús López Sánchez, mitjançant la qual 
renuncia al càrrec de patró de la Fundació Els Garrofers, en qualitat de tresorer del 
Patronat. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per tretze vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet 
Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i 
Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto i Sílvia Tamayo Mata, 
dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez i un 
vot en contra del regidor Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament del senyor Jesús López Sánchez 
com a patró de la Fundació Els Garrofers, en qualitat de tresorer del Patronat. 
 
SEGON.- Deixar sense efecte el nomenament del senyor Laureà Gregori Fraxedas 
com a representant suplent del grup municipal de CiU del Patronat de la Fundació 
Els Garrofers. 
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TERCER.- Nomenar el senyor Laureà Gregori Fraxedas com a patró de la Fundació 
Els Garrofers en qualitat de tresorer del Patronatdel Patronat de la Fundació Els 
Garrofers. 
 
QUART.- Nomenar el senyor Jesús Marín i Hernàndez com a representant suplent 
del grup municipal de CiUdel Patronat de la Fundació Els Garrofers. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
el seu vot en contra de la urgència i també el seu vot en contra d’aquest 
nomenament respon només al fet que consideren que no hi ha hagut prou temps 
perquè altres grups poguessin presentar altres persones per ocupar aquest càrrec i 
no pas perquè hi hagi alguna cosa en contra de la persona proposada. 
 
12.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, 
CANETENCS INDEPENDENTS, PP, SOM CANET I EL PSC AMB RELACIÓ A 
L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS 
 
L’Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, per tal de promoure el 
bon exercici de la professió d’arxiver i preservar i difondre el patrimoni documental, 
tan públic com privat, ha participat activament en la redacció i aprovació de la 
Universal Declaration on Archives (UDA).  
 
Aquesta declaració va ser elaborada pel Consell Internacional d’Arxius (ICA), que 
representa a la comunitat professional que es dedica a la gestió documental i els 
arxius en el món, i en l’Assemblea general celebrada a Oslo al Setembre del 2010 
va ser aprovada per unanimitat dels delegats de l’ICA com a expressió de les 
exigències fonamentals de la professió amb independència de les cultures i amb la 
finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència 
administrativa i en la rendició de comptes democràtica com en la preservació de la 
memòria social col·lectiva i en la investigació històrica.  
 
L’ICA va ser creat per la UNESCO el 9 de juny del 1948 i des de llavors les dues 
organitzacions han col·laborat de forma intensa en la promoció dels arxius. Des de 
l’any 2008, en commemoració del 60è aniversari de l’ICA, el 9 de juny, es celebra 
el Dia Internacional dels Arxius. Amb motiu d’aquesta col·laboració, la UNESCO en 
la seva 36a Conferència General tinguda a Paris el 10 de novembre de 2011 va 
adoptar una resolució en què felicitava l’ICA per la seva tasca en l’elaboració de la 
UDA, feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en 
compte els principis que aquesta formula i a aplicar estratègies i programes en el 
futur en el seu respectiu àmbit nacional. 
 
El Parlament de Catalunya s’adherí a la Declaració Universal sobre els Arxius el 17 
de juliol de 2013, essent la primera cambra legislativa del món en adoptar-la en el 
seu corpus legislatiu. A partir d’aleshores diferents ajuntaments i entitats públiques 
i privades s’hi han anat afegint incorporant a la seva missió i ideari la necessitat 
d’impulsar polítiques en gestió de documents que permetin un exercici més 
transparent de l’accés a la informació. 
 
Per tot el que s’ha exposat, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Adherir-se a la Universal Declaration on Archives elaborada i aprovada 
pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO. 
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SEGON.- Incorporar els principis que s’enuncien en la Declaració Universal sobre 
els Arxius en l’actuació d’aquesta corporació i comprometre’ns a treballar per tal 
que: 
 

a) la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament 
b) es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva 

correcta gestió, incloent-hi professionals degudament qualificats 
c) els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la 

seva autenticitat, fiabilitat, integritat i ús 
d) els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les 

relatives als drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels 
usuaris 

e) els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d’una ciutadania 
responsable. 

 
TERCER.- Reconèixer el paper de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents 
de Catalunya, tant per la seva tasca de promoció dels arxius i dels seus 
professionals a Catalunya com per la tasca de difusió internacional de l’arxivística 
d’aquest país. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció a l’Associació d’Arxivers-Gestors de 
Documents de Catalunya.  
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix els acords 
de la moció. 
 
13.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I ERC PER  DEMANAR 
QUE ES PRIORITZI I ES FOMENTI EL COOPERATIVISME I ALTRES FORMES  
ORGANITZATIVES D’ECONOMIA SOCIAL DINS D’UN ENTORN SOSTENIBLE 
 
L’actual model econòmic prioritza l’assoliment de grans beneficis per a un nombre 
reduït de persones.La crisi econòmica ha demostrat com això ha estat nefast per 
les classes populars i el medi ambient.  
 
Per tant, hem de començar a bastir un nou model econòmic que, d’una banda, 
vehiculi les necessitats de producció, consum i distribució de la societat, donant 
prioritat a l’ocupació per damunt del benefici, i la cooperació entre els diferents 
agents privats i públics; i d’altra banda, que permeti la sostenibilitat ambiental de 
l’entorn natural.  
 
Per això proposem un replantejament de les prioritats a l’hora de prendre decisions 
econòmiques locals basant-nos en: el cooperativisme, el comerç just, la 
transparència, la integració social, la intercooperació, la participació en xarxes, les 
finances ètiques, els criteris ecològics i de sostenibilitat, la eficiència energètica, la 
forquilla salarial, el desenvolupament personal i professional, l’equitat de gènere, la 
democràcia interna, i un programari lliure.Tot seguit l’explicació de cada concepte. 
 
Canet de Mar té una llarga tradició de cooperativisme que ja està documentada 
amb les primeres cooperatives de consum de mitjans del segle XIX, i amb les 
cooperatives agrícoles i d’esbarjo de principis del segle XX. Durant la república, la 
dictadura i la transició, el cooperativisme ha estat el tarannà espontani del poble 
pel que fa a solucionar qüestions econòmiques i estrictament socials. Ha incidit 
sempre en el funcionament de les associacions i entitats del poble fins ara. 
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Segons les dades del 2014, des del cooperativisme es van crear 2.174 llocs de 
treball a Catalunya, un increment del 5.6% respecte l’any anterior. El 91% dels 
ocupats a les cooperatives son fixes, en la resta d’empreses ordinàries són del 
68%.Per tant, la qualitat contractual i estabilitat que ofereix el cooperativisme són 
millors.Durant la crisi, el sector cooperativista ha sortit enfortit. Catalunya és líder 
en cooperativisme dins l’estat espanyol.  
 
El comerç just té cura en l’equitat de tots els participants de l’intercanvi, i és clau 
per aconseguir una democràcia econòmica. Els intercanvis econòmics, en el 
capitalisme, sovint tenen una naturalesa desigual. Determinats agents, com els 
monopolistes o els intermediaris, utilitzen la seva posició de força per a imposar 
salaris injustos o preus abusius. Davant l’economia global dels mercats abstractes, 
l’economia de proximitat, apunta a la resolució de necessitats de les persones del 
nostre entorn. Amb els circuits econòmics curts potenciem la sostenibilitat 
ambiental i potenciem el teixit econòmic local. 
 
La transparència ens permet triar.Quan consumim o quan estalviem, és important 
saber on van els nostres diners. Sense una informació de qualitat i a l’abast no 
podem valorar la dimensió ètica dels projectes amb què ens relacionem.  
 
La integració social permet crear entorns que no dificultin encara més la 
vulnerabilitat de les persones. Totes les persones vulnerables.La societat de la 
competitivitat deixa enrere a les persones amb diversitat funcional, i reforça uns 
estàndards d’èxit que només existeixen en el món de la publicitat.  
 
La intercooperació permet crear el mercat social, on la producció cooperativa, els 
consumidors responsables, l’estalvi ètic i els moviments socials incrementen tant la 
intensitat com la qualitat de les seves relacions. En un entorn agressiu com és el 
mercat capitalista, les iniciatives de l’economia social i solidària són més fortes i 
efectives com més s’entrellacen.  
 
La participació en xarxes constitueix un moviment socioeconòmic.Les relacions amb 
xarxes locals, nacionals o internacionals permeten articular la seva incidència en el 
conjunt de la societat.L’economia social i solidària pot ser entesa com una 
economia que crea societat, o bé com la societat fent economia.  
 
Les finances ètiques són el conjunt d’alternatives financeres que obren el camí al 
canvi dels valors més refractaris a la transformació social.La banca ètica, les 
cooperatives de crèdit, l’intercanvi o la moneda social són pràctiques 
complementàries que incideixen en el funcionament dels diners. 
 
Els criteris ecològics i de sostenibilitat van associats amb els conceptes de reduir, 
reciclar i reutilitzar. Vivim en un món finit, ple de relacions i equilibris fràgils. I el 
sistema productiu capitalista actua com si el planeta fos un recurs propi a la plena 
disposició de la depredació humana. Reduir l’impacte ambiental de la nostra 
activitat econòmica és urgent. El món no és un recurs inesgotable, ni un gran 
abocador dels nostres despropòsits. Per tant, cal reduir els residus. 
 
L’eficiència energètica inclou totes les accions per a reduir la nostra dependència de 
les energies d’origen fòssil o nuclear, des de petites mesures d’estalvi fins a 
producció pròpia o la participació en les cooperatives d’energia renovables. 
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La forquilla salarial és la igualtat salarial. Hem d’afavorir criteris d’equitat en els 
projectes econòmics on hi ha remuneracions, així com el repartiment igualitari del 
conjunt de les tasques allà on no n’hi hagi. 
 
El desenvolupament personal i professional ha de potenciar una economia que 
afronti la resolució de les necessitats de forma integral. La formació, la conciliació, 
la resolució dels conflictes o la millora social són importants en una economia que 
posa les persones com a objectiu central, i no el capital. Sovint la nostra 
participació en l’activitat econòmica convencional reprodueix models d’alienació en 
el treball o en el consum. L’atur actual a Canet de Mar és del 16.86% segons les 
dades de novembre de enguany.  
 
L’equitat de gènere aspira a una vida plena i emancipada per a totes i tots. Vivint 
en una societat patriarcal, tota la nostra vida està travessada per les desigualtats 
de gènere. I en l’àmbit econòmic, aquestes jerarquies es naturalitzen per a ser 
funcionals a l’acumulació capitalista. Un any més, les xifres revelen una major taxa 
d’atur femenina.  
 
La democràcia interna demana una gestió real de la democràcia econòmica. 
Formalment, vivim en democràcies polítiques i socials, però hi ha un àmbit que 
tolera quotidianament la dictadura: l’economia. Per a fomentar el canvi, hem de 
potenciar iniciatives econòmiques que garanteixin la presa de decisions més 
horitzontal possibles, així com la participació igualitària en la propietat dels 
projectes.  
 
Un programari lliure permet canviar el paradigma d’un món dominat per 
multinacionals posant en pràctica alternatives en l’àmbit de les tecnologies i la 
comunicació.No desmuntarem la casa de l’amo amb les eines de l’amo.  
 
I si demanem el suport de l’ajuntament és perquè el seguit d’estratègies per 
replantejar el model econòmic descrit prèviament ja s’ajusta a la manera de fer de 
gran part de la gent del municipi. 
 
Per tot això,no s’aprova per nou vots en contra dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere 
Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto, Toni Romero 
Carbonell i Cristina Soler Vílchez, i set vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós Vaquer, 
Quirze Planet Rovira, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Tot i les limitacions legislatives existents, establir criteris referents als 
drets laborals similars als de les cooperatives a l’hora d’adjudicar les contractacions 
de l’ajuntament. Prioritzar criteris i condicions referents als drets laborals tenint en 
compte l’aspecte territorial i el compromís per a l’estabilitat.Demanem que les 
cooperatives siguin el nostre referent tant en el marc actual com en qualsevol altre 
que hi pugui haver. 
 
SEGON.- Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social 
a través de la preferència en l’obtenció d’ajuts, subcontractació de serveis, 
publicitat gratuïta als mitjans públics i presència en fires. Des de l’àrea de promoció 
econòmica, prendre mesures de suport per aquestes cooperatives del bé comú. 
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TERCER.- Fomentar l’economia del bé comú a través de l’agricultura de proximitat, 
especialment l’ecològica, facilitant els canals de distribució i punts de venda directa 
i fent la difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals.  
 
QUART.-Fomentar els mercats municipals i mercadals.  
 
CINQUÈ.-Crear un servei específic per garantir l’assessorament, la formació i 
l’acompanyament de les totes persones que desitgin emprendre un projecte 
cooperativista.  
 
El senyor Marc Jiménez Torres, regidor del grup municipal de la CUP, llegeix els 
acords de la moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
s’ha fet moltes modificacions d’aquesta moció i ara han rebut l’última versió amb 
un canvi en el punt quart que fa que sigui una redacció més entenedora, però tot i 
així, hi ha una frase que farà que el seu grup municipal s’abstingui. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu delgrup municipal del PP, explica que el 
seu vot serà en contra perquè en un dels acords d’aquesta moció es demana 
prioritzar les cooperatives per davant d’altres tipus d’empreses, com el autònoms o 
altres persones que també es trobin en una situació de necessitat de feina. 
Considera que això és marginar una part de la societat. Tothom ha de tenir els 
mateixos drets i les mateixes obligacions, ja que si no es produeix una 
discriminació. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que, 
tenint en compte la intervenció de la senyora Tamayo, sí que havien previst un 
canvi en la mocióque els havien demanat el grup municipal de Som Canet, però 
com que no han vingut a la sessió no han introduït aquest canvi. Vol proposar 
d’introduir aquest canvi, per tal que el grup municipal del PSC pugui votar a favor 
d’aquesta moció i potser algun altre grup municipal també s’hi sentirà més còmode. 
Caldria canviar l’última frase del primer acord. És a dir, on diu: 
 
Demanem que les cooperatives siguin el nostre referent tant en el marc actual com 
en la propera república catalana. 
 
Ha de dir: 
 
Demanem que les cooperatives siguin el nostre referent tant en el marc actual com 
en qualsevol altre que hi pugui haver. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que en el 
cas de Canet, i això s’explicava a la introducció de la moció, en ser el primer cas de 
cooperativa de consum d’Espanya, consideren que el poble hauria de fer un esforç 
per prioritzar i donar un suport especial a les cooperatives i intentar desenvolupar 
cooperatives agràries que ampliïn el mercat i donin possibilitats de créixer en 
aquest aspecte. Per altra banda, això no vol dir que els agradaria que tothom 
tingués els mateixos drets i les mateixes obligacions, però creu que tothom és 
conscient que les grans empreses ni tenen els mateixos drets ni les mateixes 
obligacions i només cal mirar les Sicab i qui paga els impostos i qui no els paga. La 
moció demana prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia 
social a través de la preferència en l’obtenció d’ajuts. Per tant, no es dóna només 
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una prioritat en l’obtenció d’ajuts a les cooperatives sinó a tothom que tingui una 
necessitat social. 
 
14.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I ERC DE SUPORT  ALS 
AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'AUDIÈNCIA  NACIONAL I AL DRET A 
DECIDIR 
 
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, 
que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En 
virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també 
pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de 
l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a 
pobles i per tant com a subjecte indiscutible de dret. 
 
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els 
darrers anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de 
forma majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així 
com la voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir.A més a més, el poble de 
Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de 
gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i 
jurídic sobirà. 
 
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament 
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Resolució 1/XIsobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta 
Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i 
diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada 
per 280 institucions de representació local a través dels seus plens. Una 
manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha 
de poder expressar-se amb llibertat. 
 
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalansi els seus 
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per 
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana. 
 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir 
vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i 
regidores dels nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno 
del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions 
aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 
 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, 
com De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se 
com a constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la 
Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents 
com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la 
Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no 
només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, 
Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el 
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responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal 
que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per 
tal que li aportin tota mena d’informació. 
 
Per tot això, no s’aprova per deu vots en contra dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere 
Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto, Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i sis vots a favor dels regidors 
Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Canet de Mar als requeriments 
enviats per ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents 
ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI 
del Parlament de Catalunya. 
 
SEGON.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments 
puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, 
recordant el dret fonamental a la lliure expressió. 
 
TERCER.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 
ajuntaments entesos coml’administració més propera a la ciutadania. 
 
QUART.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport 
a les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i 
veïnes de Canet de Mar a participar-hi. 
 
CINQUÈ.- Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a 
la voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en 
contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament 
deslegitimats, aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en la persecució de 
persones escollides democràticament per exercir les seves obligacions i que, per 
tant, no respondrà als requeriments rebuts. 
 
SISÈ.- Demanar doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior 
que desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a 
objectiu trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i 
alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de representació popular. 
 
SETÈ.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions 
d’informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, 
demanem al Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané,que ordeni als Mossos d’Esquadra 
que deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre 
requeriment que els arribi per part de l’Audiència Nacional en relació a la 
criminalització de l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments. 
 
VUITÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern 
d’Aragó, i als governs de l’Estat espanyol i francès. 
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El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix els 
acords de la moció. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que en aquests temes sempre han estat d’acord en moltes 
coses i gairebé sempre hi han votat a favor, però el seu grup municipal no se 
saltarà la legalitat. Demana al grup municipal de la CUP que, sobretot a la 
Generalitat, vagin tots els partits a una, s’aconsegueixi un estat propi i d’aquesta 
manera es podran fer unes lleis pròpies. Li sap greu, però per primera vegada el 
seu grup municipal no votarà a favor d’una moció d’aquestes característiques, i la 
raó és perquè el seu grup no se saltarà la legalitat. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que 
volen fer un agraïment al senyor Jiménez i al grup de la CUP en general, perquè en 
aquesta ocasió han pogut transaccionar opinions en referència a aquesta moció, 
però tot i així el grup municipal de CiU hi votarà en contra, pel mateix motiu que 
Canetencs Independents, perquè no es volen saltar la legalitat. Ara mateix, cap 
administració pot desatendre les ordres d’un tribunal de justícia, almenys amb la 
legalitat actual. Per tant, hi votaran en contra. 
 
El senyor Jiménez explica que la legalitat és la que marca el poble i no una llei que 
per a ells queda deslegitimada. Si realment el que es vol és la independència, en 
algun moment s’haurà de desobeir la legalitat actual, perquè si no es fa, potser no 
s’aconseguirà mai. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que vol 
aclarir que amb aquesta moció no es demana que es desatengui la llei en tota la 
seva plenitud, sinó que es desatenguin aquelles ordres que van en contra d’uns 
representants d’algunes poblacions que per acord dels seus plens van decidir 
aprovar mocions polítiques. I aquí és on s’ha de veure si la política i la justícia són 
dos pilars separats però a l’Estat espanyol estan plenament implicats l’un amb 
l’altre. Si des de Madrid entenguessin aquest fet, potser aquest problema no 
existiria. Per tant, l’únic que es demana és que tots aquells alcaldes i regidors 
imputats per defensar una opció política no estiguin, a sobre, perseguits per 
l’Audiència Nacional i per tots aquells que els donen suport. Inicialment, la moció 
exigia als mossos d’esquadra i la Conselleria d’Interior una sèrie d’ordres, però 
finalment s’ha canviat aquesta paraula per demanar, amb la intenció de sumar el 
màxim de gent. Entenen que algun dia s’haurà de desobeir la totalitat de la legalitat 
actual, però no serà una desobediència, sinó que serà una obediència a les lleis 
catalanes. Ara bé, quan aquesta legalitat actual, el que fa és obligar els mossos 
d’esquadra a complir una sèrie d’ordres que ataquen directament regidors i alcaldes 
elegits democràticament per fer una declaració pública de la seva ideologia política, 
considera que és el moment de posar-se les piles i decidir quins passos s’han de 
fer. 
 
15.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ERC I SOM CANET DE 
REBUIG AL PACTE UE-TURQUIA 
 
El 18 de març de 2016, 28 caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea i el primer 
ministre turc, AhmetDavutoglu, van segellar per unanimitat un acord que pretén 
regular els fluxos migratoris a través del mar Egeu i tancar les vies per les que 
estan arribant a Grècia ja prop d'un milió de persones. Mitjançant aquest acord, es 
deportaran a Turquia tots els migrats -incloses les persones demandants d'asil 
sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que arribin a la Unió Europea a través 
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d'aquest país, a canvi que els Estats de la Unió ressituïn un nombre equivalent de 
persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d'altres mesures 
econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc. 
 
La pressió ciutadana i d’organitzacions polítiques han fet que l’acord que finalment 
s’ha signatmodifiqués els termes d’un controvertit preacord però encara ens trobem 
molt lluny de les exigències humanitàries i de respecte al dret internacional pel que 
fa a la gestió de la crisi dels refugiats.  
 
Immers en una guerra contra els kurds al sud del país, amb el flagell del terrorisme 
colpejant el seu territori, Ankara obté la distinció de “país segur” per acollir els 
refugiats, un aval a la política del president, Recep Tayyip Erdogan. D’acord amb la 
normativa internacional, un demandant d’asil es pot retornar al país d’on prové si 
aquest es considera apropiat per a la seva seguretat. Les ONGs i diversos partits 
d’esquerra a nivell europeu, però, neguen que es pugui considerar que la Turquia 
d’Erdogan és un lloc segur pels refugiats sirians, i més quan ha castigat la població 
kurda que hi ha dins de les seves fronteres amb el pretext de la lluita contra el 
PKK.  
 
Considerem errònia la premissa segons la qual blindar les fronteres de la fortalesa 
europea acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones 
refugiades i migrades a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó 
expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat 
enlloc de les de salvament a les aigües frontereres és fomentar l’efecte mort per 
evitar l’efecte crida. Creiem que per acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les 
morts a la Mediterrània cal la voluntat política de garantir vies segures i legals, com 
ara expedir visats humanitaris i possibilitar la sol·licitud d’asil en ambaixades i 
consolats europeus en els països d’origen i trànsit. 
 
El tancament, control, externalització i militarització de la frontera exterior de la 
Unió Europea és una expressió més del racisme institucional que pateix i practica 
Europa. Alhora, les persones que aconsegueixen entrar a Europa xoquen amb 
procediments cada vegada més complexos i amb lectures cada cop més minses de 
la Convenció de Ginebra. Creiem necessari defensar una obertura en la seva 
interpretació. Europa hauria de ser responsable de les seves obligacions 
internacionals i hauria de tractar i acollir amb dignitat totes les persones que es 
veuen obligades a fugir de casa seva, fruit de greus vulneracions dels drets humans 
i de conflictes armats.  
 
Considerem que les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant la crisi 
humanitària més greu que vivim des de la Segona Guerra Mundial, han signat un 
preacord immoral i de dubtosa legalitat.  
 
No compartim les paraules del President espanyol, Mariano Rajoy, que en defensa 
del pacte diu que es té “especial atenció a les persones més vulnerables” i que 
aquestes "no necessitaran arriscar la seva vida", quan les imatges de les 
deportacions ens ensenyen persones emmanillades i tota mena de tracte 
irrespectuós amb persones molt colpides per les tragèdies dels països dels que 
marxen i als que Europa està retornant. 
 
No reconeixem aquesta Europa, i creiem que és inadmissible aquest acord 
d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i migrades 
com a moneda de canvi. D'aquesta manera estem assistint al procés de 
deconstrucció de la Unió Europea. 
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En conseqüència, ens adherim a les peticions d'organitzacions no governamentals, 
Alt Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets 
humans en la denúncia, rebuig i exigència de retirada de l’acord de la Unió Europea 
i Turquia, així com l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les persones 
refugiades defensant els drets humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los 
amb respecte i solidaritat i possibilitant-los l'asil entre els membres de la Unió 
Europea. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar ja va expressar el seu suport a la població afectada 
pel conflicte de Síria i es va comprometre a participar activament en les iniciatives 
que sorgeixin de la societat civil i de les diverses institucions per tal de minimitzar 
l’impacte d’aquesta tragèdia humanitària, en la moció presentada, per tots els 
grups municipals, al Ple del dia 24 de setembre de 2015. 
 
Constatem que la ciutadania i moltes administracions locals estem preparats i 
disposats a acollir i per això exigim al Govern el respecte al dret humanitari. 
 
Per tot això, s’acorda per set vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze 
Planet Rovira Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres, sis vots en contra dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez, i tres 
abstencions dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra i M. 
Àngels IsartFalceto: 
 
PRIMER.- Rebutjar l'acord assolit entre les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió 
Europea amb Turquia que contempla la devolució a Turquia dels migrats que 
arriben a la Unió Europea i en conseqüència demanem la fi del tancament, control, 
externalització i militarització de les fronteres europees i l’ampliació de la 
interpretació de la Convenció de Ginebra per incloure a les víctimes de les 
violacions dels seus drets econòmics, socials, culturals i ambientals. 
 
SEGON.- Exigir a la Unió Europea i als Estats membres donar una resposta 
humanitària urgent davant la greu situació que viuen les persones refugiades, 
respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans. En aquest sentit, 
instar el Govern de la Unió Europea i als Estats membres a la retirada de qualsevol 
acord, pacte, conveni o proposta d'acció que no respecti el dret internacional d'asil 
o convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió Europea. 
 
TERCER.- Demanar als Caps d’Estat i de Govern de la UE que facin efectiu 
l’acolliment i reubicació als seus països del nombre de refugiats que els pertoquen 
segons el repartiment acordat al 2015 i fem una especial crida al Govern espanyol a 
agilitzar el compliment dels seus compromisos amb la UE pel que fa a l’acollida de 
16.000 refugiats, reiterant la nostra voluntat i disposició per a l’acolliment.  
 
QUART.- Adherir-nos a les reivindicacions de la mobilització amb motiu del Dia 
internacional per a l’eliminació de la discriminació racial del 19 de març que van 
convocar la Unitat contra el feixisme i el racisme, la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, SOS Racisme i la plataforma Stop Mare Mortum. 
 
CINQUÈ.- Adherir-nos tambéal Manifest Vies Segures subscrit per moltes 
organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa. En aquest sentit, 
instem la UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació de passadissos 
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humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 
28 Estats membres de la Unió Europea. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix els 
acords de la moció. 
 
16.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, 
CANETENCS INDEPENDENTS, SOM CANET, PSC I LA CUP ENDEFENSA DE 
LLEI24/2015, DE 29 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS  PER AFRONTAR 
L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA 
 
Atès que Catalunya és una de les comunitats autònomes on les conseqüències de la 
crisi econòmica sobre el dret a l’habitatge, en forma de desnonaments i talls de 
subministraments,han estat més cruentes. 
 
Atès que la manca de satisfacció de necessitats d’habitatge i les necessitats 
energètiques bàsiques contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits 
per l’Estat espanyol. 
 
Atès que la Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el vincula a 
l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació (article 47), que imposa als 
poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de 
manera antisocial (article 33) i que subordina tota la riquesa, sigui quina en sigui la 
titularitat, a l’interès general (article 128). I atès que la mateixa Constitució 
descentralitza les polítiques d’habitatge, que en virtut dels articles 148 i 149 són 
competència de les comunitats autònomes. 
 
Atès que la citada Iniciativa legislativa Popular de Mesures Urgents per fer front a 
l'Emergència Habitacional i la Pobresa Energètica va arribar al Parlament de 
Catalunya avalada per 150.000 signatures, on va ser aprovada per unanimitat de 
tots els grups de la cambra, i va convertir-se en la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
Atès que la Llei 24/2015 dóna resposta a les necessitats esmentades i ha demostrat 
ser una eina eficaç perquè els ajuntaments puguin pal·liar les situacions d’exclusió 
residencial i de pobresa energètica ja que és una llei que: 
 

- Garanteix el reallotjament a les famílies amb desnonament. 
- Obliga als bancs a oferir un lloguer social a les famílies. 
- Fa que les companyies assumeixin part de la despesa de les famílies amb 

dificultats per pagar els subministraments i evita el talls de 
subministraments bàsics. 

- Dota els ajuntaments de mecanismes per fer ús dels pisos buits de la banca. 
- Facilita l’augment del parc públic d’habitatge. 

 
Atès que la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears han iniciat els 
tràmits legislatius per aprovar mesures que segueixen el model garantista establert 
per la Llei 24/2015. 
 
Atès que el passat mes d’octubre un recurs va suspendre les mesures contra la 
pobresa energètica i els abusos hipotecaris vinculades al Codi de Consum català. 
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Atès que s’ha recorregut al Tribunal Constitucional el Decret Llei 6/2013 d’Andalusia 
sobre la funció social de l’habitatge, la Llei Foral 24/2013 de Navarra de mesures 
urgents per garantir el dret a l’habitatge, la Llei 2/2014 de modificació de la Llei 
d’habitatge de Canàries i la Llei 3/2015 d’habitatge d’Euskadi. 
 
Atès el recurs del govern espanyol contra la Llei 14/2015 de l'impost sobre els 
habitatges buits "dado que invade las competencias que corresponden al Estado 
sobre la regulación de los tributoslocales" sense desenvolupar el reglament que 
possibilitaria el cobrament d’un recàrrec del 50% de l'IBI als habitatges desocupats, 
deixant els ajuntaments en una situació d’indefensió. 
 
Atès que el Consell de Ministres del govern espanyol en funcions, el passat 29 
d’abril, va acordar presentar recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, s’acorda per cartorze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, 
Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez 
Torres, i dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler 
Vílchez: 
 
PRIMER.- Donar ple suporticontinuarambeldesplegamentdelaLlei24/2015,de29 
dejuliol,demesures urgentsperaafrontarl’emergènciaenl’àmbitdel’habitatgeila 
pobresa energètica, inclosos els articles recorreguts pel Tribunal Constitucional. 
 
SEGON.- Manifestar el suport al món local que, públicament, el 6 de maig va 
manifestar el desacord a la decisió del Consell de Ministres del govern espanyol en 
funcions de presentar recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015. 
 
TERCER.- Exigir al govern de l’Estat que es comprometi a no posar impediments al 
total desplegament de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i faciliti 
l’extensió de mesures semblants a la resta de l’Estat. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, a la Delegació del 
Govern espanyola Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a l’Aliança 
Contra la Pobresa Energètica, al Grup Promotor de la ILP Habitatge i a la 
presidència en funcions del Govern Espanyol. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix els 
acords de la moció. El senyor Jiménez, en arribar a la lectura del punt quart, 
proposa un canvi i votar la moció amb el punt quart de la moció original, en el qual 
no consta notificar aquesta moció als 311 municipis de la demarcació. Així, doncs, 
on diu: 
 
QUART.- Notificar els presents acords al govern de l’Estat, a la Delegacio del 
Gobierno a Catalunya, al Tribunal Constitucionals, als 311 municipis de la 
demarcació, a l’ACM, FMC, AMI i als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i de les corts Generals. 
 
 
Ha de dir: 
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QUART.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, a la Delegació del 
Govern espanyola Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per  la Hipoteca, a l’Aliança 
Contra la Pobresa Energètica, al Grup Promotor de la ILP Habitatge i a la 
presidència en funcions del Govern Espanyol. 
 
El senyor Jiménez comenta que arribaria als mateixos municipis sense tanta 
despesa. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que hi votaran a favor. Comenta que d’aquestes quatre 
mocions presentades pels grups municipals d’ERC i la CUP se sumen a una. En 
totes aquestes mocions hi ha coses interessants, però, tot i que ell no és ningú per 
donar consells, sí que vol fer una recomanació al senyor Jiménez. Ja sap que el 
senyor Xirau és músic i en música hi ha una frase que diu que l’entusiasme no els 
faci perdre l’afinació i creu que de vegades hi ha un excés d’entusiasme. La CUP és 
molt idealista i de vegades en política cal ponderar les opinions i retocar els textos 
per sumar-hi el màxim de gent possible, però de vegades van tan enllà que és 
impossible atrapar-los. Li demanaria que si poguessin abaixar una mica el llistó, 
potserel seu grup municipal s’hi podria afegir. Per exemple, això és el que ha 
passat a la moció anterior, ja que el grup municipal del senyor Xirau entén que ara 
l’últim que li cal a Europa és esgarrapar-se entre els diferents estats que la integren 
i mocions com l’anterior no hi ajuden. Si la moció anterior hagués anat orientada a 
condemnar els països que, gràcies a aquests immigrants que hi ha a Turquia, 
poden fabricar armament amb mà d’obra barata, potser s’hi haurien sentit més 
còmodes i hi haurien votat a favor. Insisteix que només és una recomanació per si 
un altre dia volen sumar esforços. 
 
El senyor Jiménez comenta que agafa el guant que li estén el senyor Xirau i com 
que el seu grup presenta les mocions amb bastant de temps d’antelació els convida 
a poder parlar-ne i consensuar-les. Pel que fa a la moció de rebuig del pacte UE-
Turquia, no és precisament una moció en contra de Turquia, sinó que precisament 
és contra la Unió europea i la política que fa. 
 
MOCIÓ PER VIA D’URGÈNCIA 
 
La senyora alcaldessa explica que abans de començar amb el punt de l’ordre del dia 
de precs i preguntes, s’hauria d’introduir una moció per via d’urgència, la qual s’ha 
de votar. La moció fa referència a la situació de la Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva. La urgència queda aprovada per quinze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori 
Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, 
Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. 
Masvidal Serra, Àngels IsartFalceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i 
Sílvia Tamayo Mata, i un vot en contra del regidor Marc Jiménez Torres. 
 
17.- MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, CANETENCS 
INDEPENDENTS, PP I PSC AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA 
CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA 
 
L’aplicació de les directives europees en matèria econòmica durant els darrers anys 
per tal de fer front a una crisi generalitzada ha perjudicat greument l’estructura de 
l’estat del benestar que havíem anat construint en les darreres dècades. 
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L’austeritat com a prioritat d’aquestes polítiques econòmiques ha portat la sanitat 
pública a una situació d’asfíxia pressupostària que ha fet trontollar tot el sistema, ja 
que la manca de recursos ha impedit aprofundir en l’aplicació de noves tècniques 
sanitàries, a renovar els aparells mèdics obsolets i a arranjar les deficiències de les 
instal·lacions algunes amb un grau d’envelliment preocupant. 
 
La corporació de Salut del Maresme i la Selva, i més concretament l’Hospital de 
Sant Jaume de Calella, ha patit durant els darrers tres anys una manca d’ingressos 
adequats a les despeses generades per l’activitat hospitalària, havent d’utilitzar la 
partida d’amortitzacions, aproximadament 1,8 milions d’euros el 2015, per tal 
d’equilibrar el pressupost. Aquesta situació ha provocat un endarreriment en les 
inversions necessàries en les instal·lacions, les maquinàries i els equipaments 
assistencials. 
 
Som conscients que aquesta situació repercuteix directament o indirectament en el 
servei i, per tant, en els pacients del nostre territori. De la mateixa manera, sabem 
que els professionals de la corporació han fet un esforç important per disminuir la 
incidència sobre els pacients més enllà dels requeriments propis de la seva 
professió. Agraïm aquesta dedicació que els han convertit en peça clau per sostenir 
el nostre model sanitari malgrat el deteriorament de les seves condicions laborals. 
Caldrà un sobreesforç de les administracions públiques per tal de retornar aquesta 
aplicació del personal sanitari en la manera i la forma més adequada. 
 
Els grups municipals de CiU, Canetencs Independents, PP i PSC de l’Ajuntament de 
Canet de Mar preocupats especialment per la situació del nostre hospital Sant 
Jaume per raó de proximitat i de vincle històric, però també inquiets pel futur de la 
corporació de Salut del Maresme i la Selva que du a terme la seva activitat en 14 
edificis en el territori entre Canet de Mar i Tossa de Mar amb una cartera de serveis 
que comprèn els hospitals de Calella i de Blanes, sis centres d’atenció primària i 
quatre centres d’atenció sociosanitària, s’acorda per quinze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, 
Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, 
Josep M. Masvidal Serra, Àngels IsartFalceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler 
Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i un vot en contra del regidor Marc Jiménez: 
 
PRIMER.- Redactar un pla d’inversions urgent a curt termini que compensi el 
deteriorament de l’instrumental obsolet i l’equipament assistencial i resolgui les 
mancances de manteniment dels edificis, especialment de les instal·lacions 
bàsiques. 
 
SEGON.- Fer de forma immediata el pla director de reforma i ampliació de 
l’Hospital Comarcal de Sant Jaume de Calella per tal de poder resoldre els greus 
problemes estructurals i de manca de capacitat que aquest centre té, el que 
permetria augmentar i millorar la capacitat productiva de la corporació. 
 
TERCER.- Canviar el mix de llits del Centre Sociosanitari de Calella, passant llits de 
llarga estada i mitja estada a polivalents aguts com a mesura de millora. 
 
QUART.- A Blanes, passar els llits de mitja estada polivalent de l’hospital a l’Asil de 
Sant Jaume, col·locant-los a l’espai que actualment està buit fent abans unes obres 
de remodelació d’aquest espai. 
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CINQUÈ.- Dedicar els llits de mitja estada polivalent de l’Hospital Comarcal de 
Blanes a subaguts i a aguts. 
 
SISÈ.- Fer dos quiròfans més a Blanes per poder reduir els pacients en llistes 
d’espera, alguns dels quals s’ha d’enviar a altres centres per ser intervinguts. 
 
SETÈ.-Restablir el servei d'urgències nocturnes del CAP de Canet de Mar, el més 
aviat possible, tenint en compte que la salut publica és un dret constitucional. 
 
VUITÈ.- Canviar el mòdul prefabricat del CAP Malgrat perquè ha arribat al final de 
la seva vida útil. 
 
NOVÈ.- Transmetre aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, al Consorci: Corporació de Salut del Maresme i la Selva, al CATSALUT, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als ajuntaments de l’Alt 
Maresme i als ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa de Mar. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, llegeix els 
acords de la moció. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
primer vol aclarir que ha votat en contra de la urgència d’aquesta moció perquè 
s’ha presentat amb tan poc temps que no l’han poguda estudiar en assemblea. Amb 
això vol dir que els comentaris que ara farà d’aquesta moció, serà com si els fes el 
grup parlamentari de la CUP, però en realitat seran els seus comentaris. Explica 
que votarà en contra d’aquesta moció, tot i que hi ha algun punt amb el qual 
podrien estar completament a favor, però pensa que no troba correcte barrejar 
aspectes que afecten el consorci i aspectes que afecten el Catsalut, i més si es té 
en compte que la CUP està radicalment en contra de la privatització de la sanitat i, 
per tant, estan en contra d’aquest consorci sanitari. Quan es parla de redactar un 
pla d’inversions, la moció no deixa clar qui hauria de fer aquestes inversions. 
També parla de les mancances de manteniment, evidentment degudes a la manca 
d’inversió, conseqüència de la privatització de la sanitat pública d’aquest país. 
Podria fer un llarg etcètera d’aspectes que fan que no pugui votar a favor d’una 
moció que el que fa és defensar el consorci, un ens que, per altra banda, és bastant 
opac i el 49%del qual es troba en mans d’entitats privades. 
 
17.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Estudi de viabilitat sobre la recuperació de la gestió del servei de 
residus 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
en l’última reunió del Consell Municipal de Medi Ambient, tenint en compte que el 
contracte per a la gestió del servei de recollida de residus amb l’empresa 
concessionària venç a finals d’aquest any, la CUP va demanar la possibilitat de no 
renovar aquest contracte i recuperar la gestió del servei. El senyor Jesús Marín i 
Hernàndez, responsable de l’Àrea de Medi Ambient va contestar que no s’hi 
oposava i que demanaria al tècnic municipal de Medi Ambient que fes un estudi de 
viabilitat per veure què suposaria aquesta recuperació. Pregunta si ja s’ha fet 
aquest estudi; si és que no, quina és la previsió perquè es faci i si és que sí, si el 
poden veure o pot avançar les conclusions que se n’extreuen. Considera que seria 
molt interessant poder començar aquest debat al més aviat possible. 
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El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila,explica 
que en l’últim Consell de Medi Ambient es va acordar, a petició del grup municipal 
de la CUP, fer un estudi per esbrinar la viabilitat de recuperar la concessió d’aquest 
servei. Aquest informe ja està fet ja fa més d’un mes per part del tècnic municipal 
de Medi Ambient. Ara bé, tant ell com el regidor d’Hisenda volen que l’interventor 
municipal també hi digui la seva i el nou interventor no s’incorpora fins al dia 1 de 
juny. Tan aviat com el senyor interventor s’hagi pogut estudiar aquest assumpte, 
convocarà el Consell Municipal de Medi Ambient, per poder posar al dia els 
integrants d’aquest Consell. Els grups municipals de CiU i ERC no tenen cap 
problema a estudiar una possible municipalització del servei si això suposa un 
benefici per al municipi. Una de les coses que aquesta municipalització implicarà, i 
aquest informe ho explica, és que amb tota probabilitat es necessitaria un altre 
tècnic, ja que amb un de sol no n’hi hauria prou. De tota manera, aquest informe 
indica que aquesta municipalització seria positiva. Creu que a finals de juny ja 
podran convocar el Consell Municipal de Medi Ambient per discutir el tema. De tota 
manera, si els interessa, els pot fer arribar aquest informe del tècnic municipal de 
Medi Ambient, encara que no hi hagi la part que volen que faci l’interventor 
municipal, quan s’incorpori a principis de juny. 
 
2.- Convocatòria de la Comissió Informativa Especial de la Gestió del 
Subministrament de l’Aigua 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
tenia una pregunta per fer, però avui s’ha endut una sorpresa bastant dolenta amb 
relació a l’assumpte pel qual volia preguntar. Fa dos plens es va aprovar la creació 
d’aquesta Comissió de l’Aigua, arran precisament d’una reunió de la CUP amb el 
regidor d’Hisenda, després que el grup municipal de la CUP decidís retirar una 
moció amb relació a la remunicipalització dels serveis. Des d’aleshores hi ha hagut 
canvis dins el seu grup municipal i des que va plegar l’anterior regidora fins que no 
s’ha pogut reincorporar el següent, han passat uns mesos. La pregunta que volia 
fer era quan es reuniria aquesta Comissió i avui s’ha assabentat que es va reunir el 
dia 7 de març d’enguany, sense que el grup municipal de la CUP hi estigués 
convocat, probablement perquè no hi havia cap regidor en aquell moment, però no 
se’ls va notificar aquesta reunió perquè hi poguessin assistir com a oients, ni tenen 
l’acta, ni se’ls va informar absolutament de res, fins avui. Li agradaria que constés 
el malestar de la gent que forma part de la CUP de Canet de Mar per aquest fet i 
també demana que l’informin de quan es tornarà a reunir aquesta Comissió. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que esbrinarà per què no es va convocar la CUP a aquesta reunió. Explica que 
pròximament tenen una reunió de la Comissió de Seguiment del Contracte de 
Subministrament d’Aigua, amb l’empresa SOREA, SA, per parlar de subvencions i 
tarifes de l’aigua. Quan hagi tingut lloc aquesta reunió, tornaran a convocar la 
Comissió Informativa Especial de la Gestió del Subministrament de l’Aigua per 
informar a tots els grups municipals. 
 
3.- Canet de Mar com a municipi acollidor de persones refugiades 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
en el Ple municipal del mes de setembre del 2015 es va aprovar una moció amb 
relació a Canet de Mar com a municipi acollidor per a persones refugiades. Al Ple 
del mes de gener el grup municipal de Som Canet va preguntar si s’havia fet alguna 
gestió sobre aquest assumpte i en aquell moment van explicar que el Consell 
Comarcal del Maresme havia repartit unes fitxes per recollirinformació i que 
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aquestes fitxes es podien trobar a l’OAC de l’Ajuntament. La seva pregunta és si 
s’ha avançat més en aquest tema. 
 
La senyora alcaldessa explica que no creu que els refugiats que han tocat a 
Catalunya arribin a Canet. Explica que ja li enviaran les dades d’oferiments de 
ciutadans i ciutadanes, ja que ara mateix no les té. De tota manera, ja saben que 
les directrius era no posar-los en cases particulars i que a Barcelona ja tenen molts 
espais preparats per poder rebre’ls i fer-ne el seguiment. En definitiva, que la 
situació és la mateixa que l’última vegada. 
 
4.- Valoració de la Fira Jocs de Trons 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, demana a la 
regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern que faci una valoració de 
l’última Fira de Joc de Trons, després que ella mateixa fes unes declaracions en les 
quals va manifestar que no es tornaria a repetir. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que quan van planificar què volien dur a terme relacionat amb la 
sèrie Joc de Trons van concebre dues festes, una abans de Nadal i l’altra després, 
amb el bon temps. Explica que el tron va costar 900 euros, IVA inclòs i gràcies a 
aquest tron i arran de la primera festa es van posar en contacte amb el Saló de 
Sèries i Cinema. Es van posar d’acord amb els organitzadors del Saló per cedir el 
tron a canvi que l’Ajuntament de Canet de Mar disposés d’un estand. Només amb 
això, aquest tron ja va quedar amortitzat, ja que l’estand era molt més car. Ara, pel 
que fa a la planificació de la qual estava parlant, es troben en una segona fase, que 
consisteix a posar-se en contacte amb touroperadors i els hotels de la zona. 
Tambés’estan posant d’acord amb els propietaris del castell per vendre paquets 
perquè els visitants de la zona vinguin a passar un dia a Canet. En aquests paquets 
hi hauria visites, per exemple, al jardí botànic de Blanes o Montserrat i es tractaria 
d’afegir-hi un visita a Canet. Una tercera fase serà parlar amb els tour operadors 
per organitzar viatges més llargs, però això serà a més llarg termini, ja que estan 
esperant a veure quan s’obrirà el nou hotel Carlos, tot i que també han detectat 
que han augmentat bastant els habitatges turístics. 
 
5.- Valoració del Dia de l’Associacionisme i la Participació 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, demana la 
regidor delegat de Cultura i Entitats que faci una valoració del Dia de la Participació, 
quantes entitats hi van participar. A parer del seu grup municipal creuen que 
aquesta jornada no va lluir gaire. Demana també que expliqui quina és la despesa 
que ha significat, si és que ja té aquestes dades. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Entitats, explica que 
està d’acord amb la senyora Tamayo, que no va lluir prou. De fet, es va voler fer 
una cosa diferent i ha costat molt que la gent acceptés que no era una fira estàtica 
com s’havia fet fins ara. Es va pretendre fer una jornada en què les entitats 
s’interrelacionessin. Es va aconseguir molt amb el sector dels serveis socials i amb 
cultura, però no tant en esports, segurament perquè moltes entitats estaven 
immerses encara en competicions. Explica que la seva idea és insistir en aquest 
format, en comptes de continuar organitzant la paradeta que es muntava fins ara 
que, d’altra banda, era molt més costosa, econòmicament parlant. 
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6.- Reorganització de l’Àrea de Serveis Socials 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, demana si 
poden explicar la previsió de la reorganització del’Àrea de Serveis Socials, quines 
tasques tindrà assignades la cap i quines la coordinadora. 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, 
explica que la nova coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials, dedica dos dies 
setmanals a aquesta coordinació i la tasca assignada és la gestió de recursos 
econòmics, subvencions i recerca de més recursos en diferents administracions i la 
coordinadora continuarà fent la feina tècnica de l’Àrea. 
 
7.- Creació del Servei de Mediació Municipal 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
Pla d’Actuació Municipal explica que durant aquest any es crearia el Servei de 
Mediació Municipal i demana si s’ha començat a preparar alguna cosa. 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, 
explica que ara que la nova cap d’Àrea de Serveis s’ha posat a treballar, valoraran 
la creació d’aquest servei. 
 
La senyora alcaldessa explica que li han donat un marge de vint dies perquè faci 
una diagnosi de la situació. 
 
8.- Preinscripció a l’escola bressol municipal 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
s’ha publicat al web municipal una notícia que totes les famílies que van fer la 
preinscripció per a l’escola bressol municipal tindran plaça. Pregunta quantes 
preinscripcions hi ha hagut i com han quedat distribuïts els grups. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que l’escola 
bressol municipal està gairebé plena, queda alguna plaça a P0, com cada any, 
perquè sempre s’ha previst que hi quedin places durant l’any. Els altres grups, 
però, ja estan plens. 
 
9.- Bandera blava 2016 i nou pla d’usos de la platja 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquest any s’ha tornat a aconseguir la bandera blava i considera que és una molt 
bona notícia. El pla d’actuació municipal també manifestava que es faria un nou pla 
d’usos de la platja. Pregunta si tenen alguna cosa prevista per aquest any amb 
relació a aquest assumpte i alguna actuació de dinamització de les platges i dotar-
les de més serveis. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que el pla d’usos 
de la platja s’està treballant amb l’enginyera municipal. S’han reestructurat els 
diferents serveis i activitats de la platja de Canet i han vist que només n’hi ha una 
guingueta, a la platja del Cavaió, que no està licitada i estan estudiant com s’hi 
poden fer arribar els serveis en aquesta zona, ja que el problema d’aquesta 
guingueta és que ningú licita per un espai en el qual s’hi ha de fer una inversió molt 
alta per adequar-la. Per tant, si ara es fa aquesta reestructuració de la platja, en el 
moment que es faci alguna actuació a aquella zona, s’aprofitarà per fer arribar 
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aquests serveis fins allà. D’altra banda, s’estan estudiant els espais d’oci, ja que 
sempre és necessari comunicar-ho a Costes, perquè són els qui donen el permís 
final. S’ha marcat a la platja els diferents llocs d’oci i espais per a actes i festes 
públiques. S’han ubicat també nous espais per a mobiliari infantil, projecte lligat 
amb els pressupostos participatius. Es posarà un espai infantil a la platja Cavaió i 
un altre a la part central de la platja, prop de l’estació. També s’ha licitat un altre 
contracte de passeres i dutxes per ampliar aquests serveis. Aquest pla d’usos 
també té en compte altres activitats que potser interessarà fer més endavant, com 
per exemple una concessió de motos d’aigua o altres activitats esportives. Això està 
marcat al pla d’usos i s’ha comunicat al Ministeri per al seu corresponent permís. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquest assumpte també es va tractar en la reunió del Consell Municipal de 
Promoció Econòmica i té la sensació que s’està treballant cadascú pel seu costat. Si 
no hi ha coordinació es duplica la feina. 
 
El senyor Llovet explica que no es fa la feina doble. Explica que s’ha de presentar 
un pla d’usos amb una estructuració de les platges al Ministeri perquè doni el seu 
consentiment a allò que es vol fer en aquest espai. Des de Promoció Econòmica 
s’encarreguen de promocionar i rellançar totes aquestes activitats que s’han previst 
al pla d’usos perquè les empreses s’hi interessin i les portin a terme.  
 
10.- Local per a exposicions a la plaça Indústria 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquests dies han pogut veure una exposició de fotografies del senyor Eugeni 
Forcano en un espai que mai abans s’havia utilitzat, ja que és privat. Consideren 
que aquest espai és molt encertat i pregunta si es podria fer servir alguna altra 
vegada. Pregunta si s’ha parlat amb el propietari per poder utilitzar-lo altres cops. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Entitats, explica que 
aquest espai és privat. Com que van veure que era una exposició molt relacionada 
amb el tèxtil, van considerar que seria molt interessant instal·lar-la en una fàbrica. 
Com que a la Pulligan no s’hi pot entrar, van decidir instal·lar-la en aquest espai 
que tenia aspecte de fàbrica. Repeteix que aquest local és privat, però que han 
aconseguit que els el torni a cedir perquè hi volen fer una exposició molt interesant 
sobre el reciclatge a les escoles, que ha estat un èxit. Desgraciadament, com que 
és privat, durarà mentre el propietari els el cedeixi. 
 
11.- Reactivació de la Plaça Mercat 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que hi 
ha hagut declaracions a Ràdio Canet dels paradistes de la Plaça Mercat on 
manifestaven la seva inquietud per la situació actual d’aquest espai. Reclamen que 
mentre el projecte s’estigui elaborant, es donin noves concessions i es faci un 
rentat de cara a la instal·lació. Pregunta si es pensa fer alguna cosa durant aquests 
mesos. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que el govern és ambiciós. Amb això no vol dir que s’hi gastin els 
diners. Són ambiciosos a l’hora de voler fer-ho bé, de fer un bon projecte, de fer les 
concessions correctament. Van tenir la visita del diputat que s’encarrega de 
l’assumpte dels mercats, ja que ja fa temps que s’ha demanat ajut a la Diputació 
tant a nivell tècnic com econòmic per poder arreglar dignament la plaça i fer, no 
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només una reforma estètica, sinó també una reorganització, una actualització de la 
presentació de l’oferta, perquè pugui tenir més sortida. 
 
La senyora Tamayo pregunta si s’ha reunit amb els paradistes. 
 
La senyora Tenas explica que sí que s’hi ha reunit, igual que també s’ha fet una 
reunió del Consell Municipal de Promoció Econòmica, on també hi ha representants 
de la Plaça Mercat. Està en constant contacte amb els paradistes. A més a més, el 
diputat va venir acompanyat d’una persona que té moltes ganes de tirar aquest 
projecte endavant, una persona coneguda per aquests paradistes, la qual cosa fa 
que aquests paradistes tinguin més confiança en el projecte de reactivació de la 
plaça. 
 
12.- Plans ocupacionals 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta si 
s’ha demanat algun pla ocupacional per reforçar les tasques de neteja, jardineria o 
manteniment de la via pública, encara que sigui estirant de la borsa de treball. 
 
La senyora Coia Tenas Martçinez, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Règim Intern, explicaque sí que s’han demanat plans ocupacionals per reforçar 
aquest estiu jardineria. Per a la neteja no se n’ha demanat cap perquè se 
n’encarrega una empresa externa, però sí que hi haurà més jardiners. 
 
13.- Tancament de botigues i negocis 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
darrerament a Canet hi ha hagut una petita allau de tancament de botigues i de 
traspassos de negocis. Demana a la regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Règim Intern, la senyora Coia Tenas Martínez, que en faci una diagnosi i li pregunta 
si ha indagat entre els comerciants per veure quina és la raó per la qual es 
produeix aquest tancament i traspàs de negocis. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que han detectat un problema a Canet de Mar i és queels lloguers 
que es cobren pels locals, comparativament amb altres llocs on hi ha més trànsit, 
són bastant alts. Aquesta és una de les raons. També hi ha activitats que tanquen 
perquè les persones que les obren són persones que s’han quedat a l’atur i ara han 
trobat feina i han preferit tancar l’activitat. En general, però, la causa principal és el 
preu del lloguer dels locals. 
 
14.- Negociació de les hores extres amb la Policia Local 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta com 
va la negociació deles hores extres amb la Policia Local, atès que s’acosta la festa 
major i el Canet Rock i demana si ja s’ha arribat a algun acord. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que en el conveni es marca el preu de l’hora extra. En aquests 
moments s’està negociant aquest conveni per arribar a un acord social amb la 
Policia. Ja es troben a l’últim esglaó de la negociació i sembla que tot va molt bé. 
En breu, creu que en una setmana, obtindran la resposta de tot plegat. 
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15.- Informació sobre l’expedient de responsabilitat patrimonial a dos 
treballadors de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
avui s’ha comentat que, tot i que es va fer per Decret, ja s’ha nomenat la 
instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial a dos treballadors de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. També s’ha dit que ja s’han fet dues o tres reunions, 
en les quals no s’ha convocat l’oposició. Demana si aquestes reunions només seran 
per al govern o es té la intenció de convocar també l’oposició. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que ha tingut una reunió com a instructora amb la secretària de 
l’expedient. També els ha fet arribar documentació als diferents grups municipals 
per correu electrònic, per si no la tenien, perquè poguessin començar a estudiar-la 
i, així, poder fer aportacions. Explica que, de moment, s’estan dedicant a revisar 
tota la documentació. De moment es troben en aquesta fase d’instrucció de 
l’expedient. En breu, reuniran la Comissió Especial de Seguiment de la Policia Local. 
Comenta que espera que abans d’aquesta reunió els grups municipals li faran 
arribar les seves aportacions i, així, poder-les discutir en aquesta reunió. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, pregunta si aquesta documentació són les actes de la Comissió, a la 
qual cosa la senyora Tenas respon que sí. Explica que les ha tornat a enviar perquè 
hi ha persones que han canviat respecte de les que hi havia quan es van dur a 
terme aquestes reunions. 
 
16.- El projecte de l’Odèon 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta al 
regidor delegat de Cultura i Entitats, el senyor Quirze Planet Rovira, si hi ha 
perspectives d’un compromís entre la Diputació o la Generalitat i l’Ajuntament per 
aconseguir alguna subvenció per a l’Odèon. Pregunta si aquestes perspectives són 
reals o és com fer volar coloms i si no són reals si s’han buscat altres alternatives. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Entitats, explica que las 
resposta a aquesta pregunta l’hauran de completar la senyora alcaldessa i el tinent 
d’alcalde de Territori, ja que són els qui han portat les negociacions directes amb la 
Diputació i la Generalitat i podran explicar quines són les gestions que han fet. 
Aquest any, al pressupost hi ha consignats 100.000 euros per tirar endavant el 
projecte i es preveu la possibilitat de poder continuar-lo amb aquests diners i l’ajut 
d’altres administracions. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que és un dels 
seus projectes estel·lars. Ja han parlat amb l’ACPO alguna vegada i ara estan 
pendents que la Diputació adjudiqui l’ajut tècnic d’un arquitecte a l’Ajuntament. Ja 
van rebre l’acord de la Diputació de poder pagar l’avantprojecte d’aquesta nova 
fase i la idea és que adjudiquin aquest ajut tècnic. Aleshores, convocaran l’ACPO i 
caldrà elaborar un projecte executiu per fases, de manera que la partida important 
per aquest any de 270.000 euros es pugui executar abans d’acabar l’any. A primers 
de juny tenen reunions amb la Diputació sobre les subvencions de les meses de 
concertació, subvenció que té molt bones perspectives. També han tingut 
converses amb la Generalitat, la qual cosa vol dir que estan negociant a dues 
bandes l’arribada d’inversions per al projecte Odèon, a més a més de les 
aportacions municipals que s’aniran repetint any rere any. 
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17.- Lliurament de documentació a l’oposició 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que ja 
fa un any del nou govern i l’assumpte de l’enviament de la documentació a 
l’oposició està igual. Avui han rebut els decrets del mes de gener i febrer. Comenta 
que en l’anterior legislatura el grup municipal d’ERC es queixava d’aquest tema i 
ara encara és pitjor. A més a més, reben la poca informació el mateix dia del Ple, 
quan és impossible poder-la revisar. Demana que posin remei a aquesta situació. 
 
La senyora alcaldessa explica que el seu grup hi va passar tota una legislatura 
rebent la documentació tard i de cop. De moment, només ha passat un any des que 
són a govern i la seva intenció és poder arreglar aquesta situació i enviar la 
documentació en un temps prudencial i raonable per poder-la estudiar. 
 
18.- Canet Rock 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que farà dues preguntes que li han fet a ell al carrer. La 
primera és que li han preguntat si hi ha algun problema aquest any amb el Canet 
Rock, ja que hi ha qui ha sentit que potser no es farà, ja que no es pot dur a terme 
al mateix espai de les últimes edicions i també hi ha rumors que diuen que hi ha 
algun espai alternatiu. 
 
La senyora alcaldessa explica que el Canet Rock es fa a Canet i al Pla d’en Sala, 
espai que pertany a Arenys de Mar. Potser sí que han corregut alguns rumors, 
perquè s’està buscant algun terreny municipal per fer el concert, ja que l’empresa 
està tenint problemes pels permisos, precisament perquè aquest terreny és 
d’Arenys. Estant, doncs, intentant trobar un espai municipal adequat i signar un 
conveni per garantir la continuïtat del concert, però tot plegat és un parlar. És a dir, 
el Canet Rock es fa al Pla d’en Sala com sempre. 
 
19.- Cost econòmic del tron de Joc de Trons 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, pregunta quin va ser el cost del tron de Joc de Trons. És una 
pregunta que fa un parell de plens que la vol fer, però no hi pensava. Comenta que 
també li ha preguntat molta gent. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que va costar 900 euros, IVA inclòs. 
 
20.- Augment del 5% del sou dels membres del govern 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, pregunta si s’han plantejat de reconsiderar l’augment del 5% del sou 
que van aprovar. Sembla que hi ha molta sensibilitat amb la problemàtica de 
l’habitatge i de la pobresa energètica i també s’ha de tenir en compte que als 
treballadors públics només se’ls ha apujat un 1%.Considera que potser tocaria 
replantejar-se aquest augment. 
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La senyora alcaldessa explica que tot i l’augment d’aquest 5% no se supera el bloc 
destinat al sou dels polítics de la legislatura passada, per tant, no hi ha hagut cap 
incrementen la partida. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.36 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcaldessa, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell Brugarola 
 
 


