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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE SETEMBRE 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: 23.13 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

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 
Esther Agulló Renau 
Quirze Planet Rovira 
Pere Xirau Espàrrech 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Àngels Isart Falceto 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Sílvia Tamayo Mata 
Marc Jiménez Torres 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Raquel Serra Lerga 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel  i  Tusell,  secretària municipal.  També  hi  assisteix  el  senyor  Lluís  Viñas  Peitabí,  interventor 
municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Ple municipal de data 28.07.2016 
2. Aprovació modificació pressupost 44/2016 
3. Aprovació modificació pressupost 46/2016 



Acta Ple 29 de setembre de 2016 
 

 

4. Aprovació  proposta  resolució  expedient  de  responsabilitat  patrimonial  de  personal  al  servei  de 
l’Administració 

5. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats no sedentaris 
6. Propostes per via d’urgència 
7. Moció del  grup municipal  de  la  CUP per  exigir  el  final  de  les  altres mèdiques  injustificades  i  per 

reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat 
8. Moció del grup municipal de la CUP de suport a “Som 27 i més” encausats per la tancada al rectorat 

de la UAB en defensa de la universitat pública 
9. Moció dels grups municipals d’ERC i CiU en suport dels acords de pau a Colòmbia 
10. 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 passa al primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.‐ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 28.07.16 
 
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap regidor en fa i, per tant, 
s’aproven per unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal. 
 
2.‐  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT,  EN  LA  MODALITAT  DE  CRÈDIT  EXTRAORDINARI  PER 
DESPESES DIVERSES 
 
De conformitat al que disposen els articles 177 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha d’incoar el corresponent expedient de modificació 
número 44/2016, de crèdit extraordinari finançat amb baixes o anul∙lacions d’altres partides, corresponent 
al pressupost de l’any 2016. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2016, bases 6a a 8a. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 22 de setembre de 2016, el qual es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos i la base 7.3 de les Bases d’execució del pressupost vigent, 
vist l’expedient referit en la capçalera d’aquest informe, el funcionari que sota signa, interventor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 

 
INFORME MOC 044/2016 

 
I.‐RELACIÓ DE FETS 
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S’ha rebut expedient de modificació de crèdit núm. 044/2016, en la modalitat de crèdit extraordinari 
finançat  amb  baixes  o  anul∙lacions  d’altres  partides,  acompanyat  de  les  corresponents  memòries 
justificatives. 
 
Es resum de la modificació proposada és: 
 

ALTES          

Orgànic  Programa  Econòmic  Descripció  Import

30  43000  22601 
ATENCIONS 
PROTOCOL.LARIES  1.100,00

30  43000  23000 
DIETES PROMOCIÓ 
ECONOMICA  350,00

51  32000  62200 
TANCAMENT ZONA ESBARJO 
SES SUNSI MORA  17.000,00

51  32301  62300  COMPRA BUFADOR  500,00

31  33000  62300  PLAFONS INFORMATIUS  1.156,00

43  13300  62301  ADQUISICIÓ BALANÇA  174,24

43  13000  62302  COMPRADOR BUFADOR  199,00

11  92000  62302 
ADQUISICIÓ APARELL AIRE 
JUTJAT  1.544,77

31  33000  62303 
MAQUINARIA, 
INSTAL.LACIONS I UTILLATGE  645,00

20  15100  62500 
ADQUISICIÓ CADIRES SERVEIS 
TÈCNICS  623,15

43  13000  62602 
ADQUISICIÓ AURICULAR 
POLICIA LOCAL  211,75

43  13000  63200 
TANCAMENT DEPENDÈNCIES 
POLICIALS  14.729,17

TOTAL        38.233,08

          
BAIXES          

Orgànic  Programa  Econòmic  Descripció  Import

43  13000  21900  ALTRE MATERIAL  373,24

11  92000  21900  MANTENIMENT GENERAL  1.544,77

20  15100  22000  MATERIAL OFICINA  623,15

51  32000  22100  ENERGIA ELECTRICA  17.500,00

30  43110  22609  FIRA MODERNISTA  1.450,00

43  13000  22699  ALTRES DESPESES DIVERSES  211,75

31  33000  62200  LAVABOS  1.156,00

31  33000  62200  LAVABOS  645,00

43  13000  62300  FOTO‐ROJO  13.500,00

43  13300  63500 
SENYALITZACIÓ VIES 
PUBLIQUES  1.229,17

TOTAL        38.233,08
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II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
PRIMER.‐ La normativa aplicable als expedients de crèdits extraordinaris ve fonamentalment definida 
per: 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), article 177. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria 
de pressupostos, articles 35 a 38. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament 
de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,  d'Estabilitat  Pressupostària,  en  la  seva  aplicació  a  les 
entitats locals. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals. 

- Bases d’execució del pressupost vigent, bases 6a a 8a. 
 
SEGON.‐ Segons es desprèn de l’article 35 del RD 500/1990, que desenvolupa l’article 177 TRLHL, els 
crèdits  extraordinaris  són  “aquelles modificacions  del  Pressupost de despeses en els  que  s’assigna 
crèdit per la realització d’una despesa específica i determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici 
següent, i en relació a la qual no existeix crèdit.  
 
El suplements de crèdit són aquelles modificacions del pressupost de despeses en les quals, concorren 
les mateixes circumstàncies anteriors en relació amb la despesa a realitzar, el crèdit previst resulta 
insuficient i no pot ésser objecte d’ampliació. 
 
TERCER.‐ D’acord amb l’article 177.4 del TRLHL i article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, els crèdits 
extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels 
següents recursos: 
 

- Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria  

- Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte 
del pressupost corrent 

- Mitjançant  anul•lacions  o  baixes  de  crèdits  d’altres  partides  del  Pressupost  vigent  no 
compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

 
Tot això sense perjudici de les especialitats previstes en els articles 177.5 TRLHL i 36, apartats 2n i 3r, 
del RD 500/1990, que no són d’aplicació a l’expedient. 
 
QUART.‐ Segons allò previst en l’article 177, apartats 1r i 2n, i els articles 37 i 38 del RD 500/1990, la 
tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit haurà de seguir el següent 
procediment: 

- S’incoaran per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans competents dels 
Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats que tinguin al seu càrrec la gestió 
dels crèdits o siguin responsables dels corresponents programes. 

- A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de la mesura que 
haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les quals afecta 
i als mitjans o recursos que han de finançar‐la, havent d’acreditar‐se: 
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a) El  caràcter  específic  i  determinat  de  la  despesa  a  realitzar  i  la  impossibilitat  de  posposar‐la  a 
exercicis posteriors. 

b) La  inexistència  en  l’estat  de  despeses  del  pressupost  de  crèdit  destinat  a  aquesta  finalitat 
específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès en 
la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit, les quals s’hauran de verificar en el nivell 
en que estigui establerta la vinculació jurídica. 

c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els previstos, que la 
resta  de  los  ingressos  es  venen  efectuant  amb  normalitat  llevat  que  aquells  tinguin  caràcter 
finalista. 

- La  proposta  de  modificació,  previ  informe  de  la  Intervenció,  serà  sotmesa  pel  President  a 
l’aprovació del Ple de la Corporació. 

- L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que 
els  Pressupostos,  havent  de  ser  executius  dins  del  mateix  exercici  en  què  s’autoritzin.  En  la 
tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit seran 
d’aplicació  les normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat  aplicables a  l’aprovació dels 
Pressupostos de l’Entitat a que es refereixen els articles 20 i 22. Igualment seran aplicables les 
normes referents als recursos contenciós‐administratius contra los Pressupostos de l’Entitat a que 
es refereix l’article 23. 

- Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits extraordinaris o 
suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de naturalesa anàloga, d’excepcional interès 
general  seran  immediatament  executius  sense  perjudici  de  les  reclamacions  que  contra  els 
mateixos  es  promoguin.  Aquestes  reclamacions  s’hauran  de  substanciar  dins  dels  vuit  dies 
següents  a  la  seva  presentació,  entenent‐se  denegades  de  no  notificar‐se  la  resolució  a 
l’interessat dins d’aquest termini. 

 
CINQUÈ.‐ S’ha comprovat que en l’expedient consten: 

- Provisió d’incoació de l’Alcaldia 

- Les memòries justificatives dels òrgans gestors 

- Retencions de crèdits en les partides de baixa (documents comptables RC 101) 
 
SISÈ.‐ L'article 16.1 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, disposa 
que en motiu de la modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari o suplement de crèdit la 
Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, que tindrà 
caràcter independent i s'incorporarà al previst a l’article 177.2 TRLHL.  
 
L’interventor haurà de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos practicats sobre la 
base de les dades dels capítols d'1 a 7 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de 
Comptabilitat Nacional.  
 
Cal assenyalar que en resposta a consultes el Col•legi de secretaris i interventors d’administració local, 
la  Intervenció General  de  l’Estat  ha  considerat que  l’obligació d’emetre  aquest  informe ha quedat 
substituïda per l’obligació de remissió d’informació trimestral sobre execució pressupostària prevista 
a l’article 16 de l’Ordre EHA 2105/2012, de 1 d’octubre. 
 
En tot cas, i sense perjudici de l’anterior, s’informa que la modificació proposada incrementa crèdits 
de  despesa  per  operacions  no  financeres  però  es  finança  íntegrament  amb  baixes  de  crèdits  de 
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despesa també per operacions no financeres. Per tant, es mantenen invariables  les conclusions del 
darrer informe d’estabilitat pressupostària emès per la Intervenció. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A  la  vista  dels  antecedents  i  la  normativa  aplicable,  s’informa  favorablement  la  tramitació  de 
l’expedient.  
 
Tot  això  és  el  que  es  té  a  bé  informar,  llevat  d’error  o  omissió  i  sense  perjudici  d’opinió  millor 
fonamentada en Dret.” 

 
Vista la proposta d’esmena d’error material formulada per Intervenció, en data 23 de setembre, d’acord amb 
allò previst en l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú. 
 
Vist  que  la  Comissió  Assessora,  reunida  en  sessió  de  data  26  de  setembre  de  2016,  prèvia  l’oportuna 
convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’aprova per 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 Sílvia Tamayo Mata, per  tres vots en contra dels regidors Pere Xirau  i Espàrrech, 
Josep M. Masvidal  Serra,  Àngels  Isart  Falceto,  i  tres  abstencions  dels  regidors  Toni  Romero  Carbonell, 
Cristina Soler Vilchez i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.‐ Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdits número 44/2016, amb el següent detall: 
 

ALTES          

Org.  Progr.  Eco.  Descripció  Import

30  43000  22601  ATENCIONS PROTOCOL.LARIES  1.100,00

30  43000  23000  DIETES PROMOCIÓ ECONOMICA  350,00

51  32000  62200  TANCAMENT ZONA ESBARJO SES SUNSI MORA  17.000,00

51  32301  62300  COMPRA BUFADOR  500,00

31  33000  62300  PLAFONS INFORMATIUS  1.156,00

43  13300  62301  ADQUISICIÓ BALANÇA  174,24

43  13000  62302  COMPRADOR BUFADOR  199,00

11  92000  62302  ADQUISICIÓ APARELL AIRE JUTJAT  1.544,77

31  33000  62303  MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE  645,00

20  15100  62500  ADQUISICIÓ CADIRES SERVEIS TÈCNICS  623,15

43  13000  62602  ADQUISICIÓ AURICULAR POLICIA LOCAL  211,75

43  13000  63200  TANCAMENT DEPENDÈNCIES POLICIALS  14.729,17

TOTAL        38.233,08

            
BAIXES          

Org.  Progr.  Eco.  Descripció  Import

43  13000  21900  ALTRE MATERIAL  373,24
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11  92000  21900  MANTENIMENT GENERAL  1.544,77

20  15100  22000  MATERIAL OFICINA  623,15

51  32000  22100  ENERGIA ELECTRICA  17.500,00

30  43110  22609  FIRA MODERNISTA  1.450,00

43  13000  22602  PUBLICITAT I PROPAGANDA  211,75

31  33000  62200  LAVABOS  1.156,00

31  33000  62200  LAVABOS  645,00

43  13000  62300  FOTO‐ROJO  13.500,00

43  13300  63500  SENYALITZACIÓ VIES PUBLIQUES  1.229,17

TOTAL        38.233,08

 
El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
 

 
 
SEGON.‐ Que l’expedient de transferència de crèdits núm. 44/2016 que s’aprova sigui exposat al públic per 
un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de  la Província  i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament, durant el qual els interessats podran examinar‐lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposen els articles 177 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.‐ En cas de no presentar‐se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre‐les. 
 
QUART.‐  Aquest  expedient  una  vegada  aprovat  en  ferm,  s’haurà  d’introduir  en  la  comptabilitat  de 
l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de l’esmentat expedient, sense perjudici de les 
modificacions en les codificacions de les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i 
variacions de la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.‐ Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes informatius, des de la 
seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 
 

Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
Inicial anteriors Augment Disminució Augment Disminució Definitiu

Ingressos
1 Impostos directes 6.232.824,00 € 6.232.824,00 €
2 Impostos indirectes 90.000,00 € 90.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.645.953,00 € 5.840,00 € 2.651.793,00 €
4 Transferències corrents 3.343.925,00 € 288.703,80 € 3.632.628,80 €
5 Ingressos Patrimonials 145.850,00 € 145.850,00 €
6 Alienació d'inversions reals 0,00 €
7 Transferència Capital 0,00 €
8 Actius Financers 36.911,00 € 690.070,19 € 726.981,19 €
9 Passius Financers 0,00 €

Total 12.495.463,00 € 984.613,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.480.076,99 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.336.347,00 € 142.091,15 € 5.478.438,15 €
2 Despeses béns corrents i serv 4.473.893,00 € 293.573,64 € 1.450,00 € 21.702,91 € 31.150,00 € 44.960,00 € 4.733.403,73 €
3 Despeses financeres 253.000,00 € 253.000,00 €
4 Transferències corrents 452.115,00 € 69.052,22 € 1.690,00 € 522.857,22 €
5 Fons de contingència 0,00 €
6 Inversions Reals 1.027.108,00 € 479.896,98 € 36.783,08 € 16.530,17 € 16.500,00 € 4.380,00 € 1.539.377,89 €
7 Transferència Capital 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 €
9 Passius Financers 953.000,00 € 953.000,00 €

Totals 12.495.463,00 € 984.613,99 € 38.233,08 € 38.233,08 € 49.340,00 € 49.340,00 € 13.480.076,99 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 44/2016 Modificació 46/2016
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El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica que des de diferents àrees 
de  l’Ajuntament  s’ha  cregut oportú modificar el  seu pressupost  en base a noves prioritats que han anat 
sorgint  en  el  transcurs  de  l’exercici  i  que  no  tenien  consignació  en  l’actual  pressupost.  Aquestes  noves 
partides pressupostàries es financen amb la disminució d’altres partides, de manera que l’import final del 
pressupost no es veu ni modificat ni alterat i, per tant, es manté el principi d’equilibri pressupostari. Així, 
doncs, es proposa al Ple l’aprovació d’aquesta modificació. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que s’abstindran perquè tot i 
que consideren necessàries algunes de les modificacions que s’hi reflecteixen, n’hi ha d’altres amb les quals 
no estan d’acord. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que votarà a favor en aquesta 
modificació,  ja  que  considera  que  algunes  de  les modificacions  que  es  porten  a  terme  són necessàries  i 
després de les explicacions que es van donar per dur‐les a terme, el seu grup municipal hi està d’acord. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que en el seu cas s’abstindran. 
Vol fer notar dues partides que es donen de baixa que al seu parer són importants perquè afecten la seguretat 
viària, una és de senyalització de via pública i l’altra és el sistema foto‐rojo. Sí que és cert que a la Comissió 
Assessora van explicar que s’estava pendent d’una subvenció, però considera que és important per tal de 
millorar o garantir la seguretat a la N‐II al seu pas per Canet de Mar. Pregunta si és un assumpte que han 
deixat per a més endavant o és un projecte que han abandonat del tot. 
 
La senyora alcaldessa explica que  la partida en  la qual  figurava aquest projecte, era  insuficient per poder 
implantar‐lo aquest any. Es tracta d’esperar‐se dos mesos i crear la partida per a l’any que ve. Això ha passat 
perquè estaven esperant una subvenció de  la Diputació que no ha arribat a temps  i per això s’ha decidit 
passar‐ho com a projecte per al 2017. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, representant del grup municipal de Canetencs Independents, explica que el 
seu grup municipal hi votarà en contra. Explica que fins ara no hi havien votat mai en contra, però aquest cop 
sí. No vol que sembli que decideixen el tot per una part, però com molt bé deia el senyor Romero, el projecte 
del foto‐rojo és una qüestió de seguretat. Juntament amb la senyalització de  les vies públiques, són dues 
coses que han de ser prioritàries, deixant de banda que segons els han comentat, el sistema del foto‐rojo s’ha 
de posar en punts calents de la població i que ell ha estat testimoni que realment fa falta, perquè els vianants 
puguin travessar la carretera sense perill quan tenen el semàfor verd. Comenta que, a més a més, els diners 
que es poguessin recaptar amb aquest sistema, es podrien invertir en la senyalització de les vies públiques. 
A continuació, el senyor Xirau també explica que hi ha un altre tema pel qual votaran en contra, relacionat 
amb la Fira Modernista. En el seu moment es va proposar fer una representació d’artesans, d’oficis, durant 
la Fira Modernista, proposta que es va rebutjar perquè no hi havia partida. Ara, en canvi, es veu com de la 
partida de la Fira Modernista han sobrat 1.450 euros. Potser amb aquests diners podria haver vingut algun 
d’aquests oficis. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, explica que a la 
Fira Modernista hi va haver una representació d’artesans, com vitrallers i llauners i no entén per què el senyor 
Xirau comenta que no n’hi va haver. El canvi de partida és senzillament per canviar el nom dels calaixets, el 
nom de les partides, però els diners van destinats al mateix concepte, que és la Fira Modernista. 
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3.‐  APROVACIÓ  DE  LA MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT,  EN  LA MODALITAT  DE  TRANSFERÈNCIES  CRÈDIT  PER 
DESPESES DIVERSES 
 
De conformitat al que disposen els articles 179 i 180 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 10a de les Bases d’execució del pressupost 
vigent en aquest exercici. 
 
Vist l’expedient núm. 46/2016, de modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdits, 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 22 de setembre de 2016, el qual es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb els  articles  179  i  180 del  Text  refós de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  aprovat pel  RDLeg. 
2/2004,  de  5  de març,  articles  40  a  42  del  RD  500/1990,  de  20  d’abril,  i  la  base  10  de  les  Bases 
d’execució del pressupost, Vist l’expedient referit en la capçalera d’aquest informe, El funcionari que 
sota signa, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME MOC 046/2016 
 
I.‐RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha  rebut  expedient  de  modificació  de  crèdit  en  la  modalitat  de  transferència  de  crèdits  núm. 
044/2016, acompanyat de les corresponents memòries justificatives. 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 

ALTES 

Orgànica  Programa  Econòmica  Descripció  Import 

11  92000  20206  EDIFICI PLAÇA INDUSTRIA  880,00 

31  33000  21202 
EDIFICI MUSEU‐ SALA 
EXPOSICIONS  4.800,00 

11  92000  22100  ENERGIA ELÈCTRICA  25.000,00 

30  43001  22799  NORMA ISO  470,00 

22  17100  62300  MAQUINARIA JARDINS  9.000,00 

51  32301  63200  MILLORES MISERICÒRDIA  7.500,00 

              

TOTAL        47.650,00 

              

BAIXES 

Orgànica  Programa  Econòmica  Descripció  Import 

31  33600  21200  MANTENIMENT ODEÓN  1.300,00 

51  32000  22100  ENERGIA ELECTRICA  7.500,00 

21  15320  22100  ENERGIA ELECTRICA  3.000,00 

52  34200  22100  ENERGIA ELECTRICA  10.000,00 

51  32000  22100  ENERGIA ELECTRICA  12.000,00 

30  24100  22609  CURSOS PER ATURATS  470,00 

22  16300  22798  REFORÇ NETEJA ESTIU  9.000,00 

31  33000  62200  LAVABOS  880,00 
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31  33300  62300  HIDRÒLISI MASIA ROCOSA  2.000,00 

31  33600  62300  CÀMERES ODEÓN  1.500,00 

TOTAL        47.650,00 

 
II. CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.‐ La normativa aplicable ve definida per: 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), articles 179 i 180. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria 
de pressupostos, articles 40 a 42. 

 Bases d’execució del pressupost 2016, base 10 
 
SEGON.‐  En  el  Pressupost  de  l’exercici  no  hi  ha  crèdit  suficient,  a  nivell  de  vinculació  jurídica,  per 
atendre  les  despeses  indicades  en  la  proposta  d’acord,  de  manera  que  és  necessari  realitzar  la 
modificació pressupostària corresponent.  
 
TERCER.‐  La  modalitat  de  modificació  pressupostària  emprada  és  la  transferència  de  crèdit,  que 
d’acord  amb  l’article  40,  apartat  1r,  del  RD  500/1990,  es  defineix  com  “aquella  modificació  del 
pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total del mateix, s’imputa l’import 
total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.”  
 
QUART.‐  Segons  estableix  l’article  40,  apartats  2n  i  3r,  RD  500/1990,  les  Bases  d’execució  del 
pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan competent per autoritzar‐les 
en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple de la corporació per aprovar les transferències 
de  crèdit  entre  diferents  grups  de  funció  [actualment  i  segons  classificació  de  l’OEHA  3565/2008, 
“àrees de despesa”], excepte quan afectin a crèdits de personal.  
 
L’article 10 BEP estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació de les transferències de crèdit que no 
siguin competència del Ple.  
 
CINQUÈ.‐ D'acord amb el que estableixen els articles 179.4 TRLHL i 42 RD 500/1990, als expedients de 
modificació de crèdit l’aprovació dels quals sigui competència del Ple, els són aplicables les normes 
sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l'aprovació dels pressupostos.  
 
SISÈ.‐  D’acord  amb  l’article  41  RD  500/1990,  les  transferències  estan  subjectes  a  les  següents 
limitacions: 
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.  
b) No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències, 
excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com conseqüència de romanents 
no compromesos procedents de Pressupostos tancats.  
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin estat objecte de 
minoració, excepte quan afectin a crèdit de personal. 
Aquestes  limitacions  no  afectaran  a  les  transferències  de  crèdit  que  es  refereixin  als  programes 
d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de transferències motivades 
per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 
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SETÈ.‐ En les memòries justificatives presentades es posa de manifest que els crèdits de la partida que 
es pretenen anul∙lar no incidiran en les despeses que corresponguin pagar fins a final de l'any. 
 
VUITÈ.‐ Consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén anul∙lar (document 
comptable RC 101). 
 
NOVÈ.‐  L’elaboració,  aprovació  i  execució  dels  pressupostos  i  altres  actuacions  que  afecten  les 
despeses o  ingressos de  les entitats  locals, s’ha de realitzar en un marc d'estabilitat pressupostària 
coherent amb la normativa europea, de conformitat amb allò previst en els articles 3,11 i 12 LOEPSF. 
Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla 
de  la  despesa  correspon  a  l’Interventor  municipal,  que  elevarà  al  Ple  un  informe,  amb  caràcter 
independent,  que  s'incorporarà  als  previstos  als  articles  168.4,  177.2  i  191.3  TRLHL,  i  en  el  qual 
detallarà els càlculs efectuats i els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes.  
 
No obstant això, l’article 177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i els suplements 
de crèdit, de manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació no és preceptiu per les altres 
modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, la Intervenció General de l’estat, en resposta 
a reiterades consultes del Col∙legi de Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que 
les obligacions d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre 
EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació pressupostària. 
 
En qualsevol cas, atès que tant les altes com les baixes proposades corresponen a crèdits de despeses 
no financeres, no s’alteren les conclusions del darrer informe sobre estabilitat pressupostària emès 
per la intervenció. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A  la  vista  dels  antecedents  i  la  normativa  aplicable,  s’informa  favorablement  la  tramitació  de 
l’expedient. 
 
Tot  això  és  el  que  es  té  a  bé  informar,  llevat  d’error  o  omissió  i  sense  perjudici  d’opinió  millor 
fonamentada en Dret.” 

 
Vista  la  proposta  d’esmena d’error material  de  transcripció,  formulada per  la  Intervenció  en  data  23  de 
setembre de 2016, d’acord amb allò previst en l’article 105.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
 
Vist  que  la  Comissió  Assessora,  reunida  en  sessió  de  data  26  de  setembre  de  2016,  prèvia  l’oportuna 
convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’aprova per nou 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, per quatre vots en contra dels regidors Pere Xirau  i Espàrrech, Josep M. Masvidal 
Serra, Àngels Isart Falceto i Sílvia Tamayo Mata, i tres abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell, 
Cristina Soler Vilchez i Marc Jiménez Torres: 
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PRIMER.‐ Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdits número 46/2016, amb el següent detall: 
 

ALTES 

Org  Progr  Eco  Descripció  Import

11  92000  20206  EDIFICI PLAÇA INDUSTRIA  880,00

31  33000  21202  EDIFICI MUSEU‐ SALA EXPOSICIONS  4.800,00

11  92000  22100  ENERGIA ELÈCTRICA  25.000,00

30  43001  22799  NORMA ISO  470,00

22  17100  62300  MAQUINARIA JARDINS  9.000,00

51  32301  63200  MILLORES MISERICÒRDIA  7.500,00

51  32600  48901  SUBVENCIÓ ESCOLA DE MÚSICA  1.690,00

TOTAL        49.340,00

              

BAIXES 

Org  Progr  Eco  Descripció  Import

31  33600  21200  MANTENIMENT ODEÓN  1.300,00

51  32000  22100  ENERGIA ELECTRICA  9.190,00

21  15320  22100  ENERGIA ELECTRICA  3.000,00

52  34200  22100  ENERGIA ELECTRICA  10.000,00

51  32000  22100  ENERGIA ELECTRICA  12.000,00

30  24100  22609  CURSOS PER ATURATS  470,00

22  16300  22798  REFORÇ NETEJA ESTIU  9.000,00

31  33000  62200  LAVABOS  880,00

31  33300  62300  HIDRÒLISI MASIA ROCOSA  2.000,00

31  33600  62300  CÀMERES ODEÓN  1.500,00

TOTAL        49.340,00

 
El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
 

 
 

Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
Inicial anteriors Augment Disminució Augment Disminució Definitiu

Ingressos
1 Impostos directes 6.232.824,00 € 6.232.824,00 €
2 Impostos indirectes 90.000,00 € 90.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.645.953,00 € 5.840,00 € 2.651.793,00 €
4 Transferències corrents 3.343.925,00 € 288.703,80 € 3.632.628,80 €
5 Ingressos Patrimonials 145.850,00 € 145.850,00 €
6 Alienació d'inversions reals 0,00 €
7 Transferència Capital 0,00 €
8 Actius Financers 36.911,00 € 690.070,19 € 726.981,19 €
9 Passius Financers 0,00 €

Total 12.495.463,00 € 984.613,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.480.076,99 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.336.347,00 € 142.091,15 € 5.478.438,15 €
2 Despeses béns corrents i serv 4.473.893,00 € 293.573,64 € 1.450,00 € 21.702,91 € 31.150,00 € 44.960,00 € 4.733.403,73 €
3 Despeses f inanceres 253.000,00 € 253.000,00 €
4 Transferències corrents 452.115,00 € 69.052,22 € 1.690,00 € 522.857,22 €
5 Fons de contingència 0,00 €
6 Inversions Reals 1.027.108,00 € 479.896,98 € 36.783,08 € 16.530,17 € 16.500,00 € 4.380,00 € 1.539.377,89 €
7 Transferència Capital 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 €
9 Passius Financers 953.000,00 € 953.000,00 €

Totals 12.495.463,00 € 984.613,99 € 38.233,08 € 38.233,08 € 49.340,00 € 49.340,00 € 13.480.076,99 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 44/2016 Modificació 46/2016
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SEGON.‐ Que l’expedient de transferència de crèdits núm. 46/2016 que s’aprova sigui exposat al públic per 
un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de  la Província  i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament, durant el qual els interessats podran examinar‐lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposen els articles 177 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.‐ En cas de no presentar‐se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre‐les. 
 
QUART.‐  Aquest  expedient  una  vegada  aprovat  en  ferm,  s’haurà  d’introduir  en  la  comptabilitat  de 
l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de l’esmentat expedient, sense perjudici de les 
modificacions en les codificacions de les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i 
variacions de la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.‐ Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes informatius, des de la 
seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica que aquesta modificació 
té el mateix sentit que l’anterior pel que fa a la motivació i, a diferència de la primera, en aquest cas ja hi 
havia  un  consignació  inicial  que  cal  incrementar  per  una  sèrie  de  necessitats  que  han  sorgit.  Igual  que 
l’anterior modificació també s’augmenta amb la disminució d’altres partides del pressupost, de manera que 
l’import d’aquest no es veu alterat ni modificat i, per tant, es manté el principi d’equilibri pressupostari. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el seu vot serà exactament 
en el mateix sentit que en el punt anterior,  ja que hi ha partides amb les quals hi estan d’acord  i n’hi ha 
d’altres amb les quals no estan tan d’acord. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que potser el seu sentit de vot 
és diferent, la qual cosa dependrà de l’explicació que li donin sobre la baixa del reforç de la neteja d’estiu de 
9.000 euros, cosa que li preocupa,  igual que preocupa a més gent. Aquest estiu el poble s’ha vist brut, el 
regidor sap que no ha fet mai massa sang d’aquest assumpte, ja que com a persona responsable de l’Àrea 
que ha estat, entén que l’estiu és un temps complicat, però sí que era important fer aquest reforç. Tot el Ple 
estava d’acord en el fet que s’havia de dur a terme aquest reforç i resulta que hi havia una partida destinada 
a això i no s’utilitza. Demana al regidor responsable que expliqui per què no s’ha utilitzat. També demana 
que  expliquin  per  què  s’ha  rebaixat  la  partida  destinada  a  cursos  per  a  aturats  i  la  partida  destinada  al 
manteniment de l’edifici Odèon, partida que no sap ben bé a què es refereix, si a les pantalles de l’edifici o a 
l’exterior. 
 
El  senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que  se  suma a  l’explicació 
donada per la senyora Tamayo. No entén per què no s’ha fet servir aquesta partida quan el poble aquest 
estiu ha estat més brut que mai. Un altre tema que sobta és el desviament de diners que estaven destinats a 
fer cursos per a aturats i que es posen en un altre lloc. No és per la quantitat, però sí que és per la qualitat. 
Estan d’acord també amb la senyora Tamayo, amb l’assumpte del manteniment de l’edifici Odèon, ja que 
potser sí que calen aquests diners, perquè  la plaça està plena de grafits  i potser estaria bé tenir aquesta 
partida per mantenir‐lo adequadament i, fins i tot, posar‐hi càmeres. 
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, explica que el seu 
grup municipal està d’acord amb el que han dit els portaveus dels grups municipals del PSC i del PP. El seu 
grup no n’ha fet sang, però han estat molt persistents en el tema de la neteja i ja s’ho han agafat com una 
qüestió personal, és a dir, les cases han d’estar netes, però quan vénen visites, han de lluir especialment i no 
entenen que, quan Canet rep més gent, que és a l’estiu, no es faci cap reforç de neteja i més, quan s’ha de 
tenir  en  compte que el  poble no està net ni  a  l’hivern. Per aquest motiu,  s’ha de  suposar que  com més 
afluència de persones rep el poble, més reforç de neteja hi ha d’haver. Pel que fa a l’Odèon, no és només una 
partida, sinó que n’hi ha dues que causen baixa, la del manteniment i la d’instal∙lació d’unes càmeres. Amb 
els diners que hi havia no es va poder fer tot el que calia i ara resulta que hi ha partides destinades a aquest 
projecte i s’eliminen en comptes d’invertir‐les a l’Odèon, com per exemple, a l’accés pel carrer del Gram.  
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica que intentarà respondre 
els  dubtes  que  han  exposat  els  regidors  i  la  regidora  al  més  clarament  possible.  D’entrada,  vol  fer  un 
comentari  i és que resulta curiós que tots els regidors que han parlat sobre aquest assumpte, han tingut, 
poca  o  molta,  responsabilitat  en  el  govern  aquests  últims  anys.  Tenen  raó,  i  això  ho  han  comentat  en 
converses que anteriorment ha tingut amb tots tres regidors, que el poble no està tan net com hauria d’estar 
i tots tres saben perfectament que no ho està perquè l’Ajuntament està lligat a un contracte amb un import 
determinat, un contracte que es va  retallar quan el  seu grup estava a  l’oposició,  i que  ja va dir que això 
portaria problemes,  i que es va tornar a retallar més endavant. Li sobta que se sorprenguin que el poble 
estigui més o menys brut i considera que cal contextualitzar la situació. D’altra banda, demanaria que més 
endavant hi hagi  responsabilitat de govern  i que quan s’elabori el pressupost per a  l’exercici 2017, de  la 
mateixa manera que es demana prioritat per algunes àrees, com poden ser educació o altres àrees, es defensi 
clarament que cal prioritzar aquest servei de neteja. Demanar que es netegi amb un pressupost de 10 euros 
o de 50, és de calaix que la diferència deu ser bastant important. Dit això, passa a explicar per què s’ha retirat 
l’import d’aquesta partida pressupostària. Explica que el reforç d’estiu del servei de neteja s’ha fet. D’abril a 
maig hi va haver un conductor de suport de neteja i d’aigua per a tres dies a la setmana, reforç que durant 
els mesos de juny, juliol, agost i setembre es va passar a sis dies a la setmana. Per altra banda, d’abril a maig 
es  va  reforçar  el  servei  amb  l’ampliació  a  altres  zones,  com  la  via  Cannetum,  el  polígon  o  la  zona  dels 
Comediants. I ara, als mesos d’octubre i novembre aquest reforç es manté, per la caiguda de les fulles dels 
arbres. Per altra banda, també es va incrementar el suport amb un operari, des del mes de març fins aquest 
mes de setembre, alguns caps de setmana. A més a més, també hi ha hagut un altre  increment amb dos 
operaris des del mes de juny fins a l’agost. A part d’aquests reforços, s’ha fet un segon buidatge, tres caps de 
setmana al juliol i quatre setmanes a l’agost, a l’avinguda Maresme, de tothom sabut que és una zona molt 
complicada, ja que hi ha dues zones d’emergència. Amb aquesta explicació, doncs, demostra que el reforç 
s’ha fet i ara explicarà per què, doncs, s’ha tret aquesta partida de 9.000 euros. En el mandat anterior, quan 
el grup municipal del senyor Xirau formava part del govern i la regidora de Medi Ambient era la senyora M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, es va fer un reforç de neteja amb una modificació del contracte, malgrat que 
hi  havia  informes  negatius  d’Intervenció  i  Secretaria,  perquè  les  modificacions  de  contractes,  i  més  en 
contractes d’aquest tipus, que són molt complexos, implicaven aquests informes negatius. Així, doncs, des 
de  l’Àrea es  va  considerar que  si  es  feia una  segona modificació,  es  repetia  la  situació de  la modificació 
anterior amb informes desfavorables, informes que també haurien produït una votació en contra dels grups 
de l’oposició pel fet de ser informes desfavorables. Aclareix que aquests reforços que ha explicat que s’han 
dut a terme, s’han assumit de la despesa que s’ha estalviat de les àrees d’emergència que s’han retirat. L’any 
vinent s’ha de fer una pròrroga del contracte i s’intentarà fer un increment en la partida de neteja de manera 
legal, això vol dir  sense  informes desfavorables. Aquest és el motiu pel qual  s’ha  retirat aquesta partida, 
partida d’altra banda, que va destinada a l’Àrea de Medi Ambient per comprar material de jardineria, que 
també és necessari. 
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El senyor Xirau comenta que el senyor Masvidal i ell mateix són conscients de les dificultats en què es troba 
el govern en el dia a dia, però s’ha de tenir en compte que aquest pressupost, el va fer el govern actual. Vol 
recordar que, com que consideren aquest assumpte molt important, ja han comentat que si s’ha de fer alguna 
cosa malgrat que hi hagi informes negatius, el seu grup municipal hi donaria suport. La incongruència més 
gran en aquest tema és que, estant el poble com està de brut, sobrin diners destinats a la neteja. Fins i tot 
els estrangers que visiten Canet s’han queixat que el poble està brut. El senyor Marín ha dit que han fet el 
que han pogut, però si han sobrat diners es podrien haver aprofitat. 
 
La  senyora  Tamayo  explica  que  ha  començat  la  seva  intervenció  dient‐li  al  senyor Marín  que  entenia  la 
dificultat de la gestió d’aquesta Àrea quan hi ha un increment de població, ja que ella mateixa ho ha pogut 
comprovar durant uns quants anys. En el seu moment es va decidir disminuir la partida de la neteja de forma 
equivocada, però és que l’actual equip de govern està entrant en una contradicció enorme. Per un costat, 
explica que no té suficients diners i, per tant, que demanarà una ampliació de cara al 2017, a la qual cosa ella 
donarà suport, però per altra banda, aquests diners ja hi són i no es fan servir. Si el poble estigués net, seria 
comprensible, però és que no és així, el poble està brut. 
 
El  senyor  Jiménez pregunta quan s’ha  fet el  reforç de camions amb aigua durant aquest estiu,  ja que ell 
personalment ha estat tot l’estiu a Canet i no ha coincidit mai amb aquests camions tirant aigua. 
 
El senyor Romero explica que vol dir públicament que el seu grup municipal donarà suport a l’increment de 
la despesa en neteja. És molt complicat gestionar aquesta Àrea amb recursos limitats, ara bé, vol fer un apunt 
a la intervenció del senyor Marín. En la legislatura anterior, es va dur a terme una licitació en un moment en 
què les empreses estaven disposades a ajustar més els seus beneficis i, per tant, estaven disposades a donar 
el mateix  servei  amb menys  cost.  A més  a més,  es  va  fer  a  nivell  nacional  i  es  van  presentar  empreses 
nacionals i, per tant, l’empresa que està prestant el servei actualment, encara va ajustar més la seva oferta. 
Li comenta que canviïn el contracte i que revisin exactament què és el que no està fent l’empresa i si aquesta 
empresa no està complint, que busquin una causa per poder rescindir el contracte. Entén que és un contracte 
molt complicat de gestionar  i  també entén que  jardineria necessiti el material que s’ha comprat amb els 
diners d’aquesta partida. 
 
El senyor Marín explica que la seva intervenció no tenia cap contradicció. Ha explicat el reforç que s’ha fet 
aquest estiu i per què no s’han gastat aquests diners. Explica que l’empresa no està incomplint el contracte, 
de la qual cosa s’encarrega el tècnic municipal de Medi Ambient, que hi està molt a sobre i no ha comunicat 
cap incompliment del contracte per part de l’empresa, ni de forma verbal ni escrita. Pel que fa a la neteja 
amb aigua, s’ha dut a terme a primera hora del matí. Durant els mesos d’abril i de maig es va tirar tres dies a 
la setmana  i durant els mesos de  juny,  juliol, agost  i setembre, de dilluns a dissabte. Per altra banda, vol 
felicitar els ciutadans i les ciutadanes de Canet, ja que el sistema de recollida porta a porta té unes mancances 
i unes dificultats, però tot i així es porta a terme d’una manera més que acceptable. Ara bé, Canet de Mar té 
un problema de civisme molt important i considera que aquest és un tema que s’hauria d’abordar no només 
des de Medi Ambient, sinó que s’hauria de tractar des de tota la corporació i tot el poble. Aquest no és un 
problema  només  de  Canet,  potser  aquí  s’accentua  una  mica  més  perquè  el  sistema  de  recollida 
d’escombraries és singular, però a poblacions com Calella o Sant Vicenç de Montalt, per exemple, hi ha zones 
on aquest problema també hi és. Per acabar, explica que agrairà qualsevol iniciativa que es faci per solucionar 
aquest problema i també els vol agrair el seu suport a incrementar el pressupost per a la neteja del poble de 
cara al pressupost de l’any 2017. 
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El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Participació, explica que les partides retallades a 
l’Odèon és un tema molt senzill. S’han retallat les partides de neteja i de col∙locació de càmeres, perquè està 
previst fer‐ho després de les obres que començaran en breu. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, explica que s’han 
fet els cursos per a aturats que s’havien previst. Per poder rebre la subvenció d’aquests cursos, però, s’ha de 
tenir la ISO actualitzada. S’ha hagut de fer una modificació a la ISO i, per tant, s’han hagut de pagar uns 400 
euros de manera improvisada. Així, doncs, es pot considerar que és una despesa vinculada als cursos per a 
aturats. 
 
4.‐ PROPOSTA RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE PERSONAL AL SERVEI DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
 
En data 12 de febrer de 2016, el Ple de la Corporació va acordar incoar expedient per a la determinació de la 
possible responsabilitat patrimonial dels senyors xxx i xxx, 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 l’Ajuntament de Canet de Mar va haver d’abonar al demandant la quantitat de 323.088,58 €, més els 
interessos legals corresponents. 
 
Mitjançant  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  410/2016,  de  29  d’abril,  se’m  va  nomenar  instructora  d’aquest 
expedient,  de manera que em pertoca esbrinar  si  els  senyors a qui  se’ls ha  incoat aquest expedient  són 
directament responsables del dany causat a l’Administració i, en aquest sentit, si la seva actuació professional 
realment de manera intencionada, el trastorn psicològic que va al∙legar el demandant. 
 
En data 3 de març de 2016, el Sr. xxx va presentar tota la documentació, informació i proves que va considerar 
pertinents en relació a la incoació de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada en 
data 12 de febrer de 2016. 
 
En  data  11  de març  de  2016,  el  Sr.  xxx  va  presentar  tota  la  documentació,  informació  i  proves  que  va 
considerar pertinents en relació a  la  incoació de  l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 
efectuada en data 12 de febrer de 2016. 
 
Mitjançant provisió de la instructora de l’expedient de data 2 d’agost d’enguany, es va resoldre incorporar a 
l’expedient  la  documentació  que  va  creure  oportuna,  així  com  desestimar  la  petició  d’incorporació  a 
l’expedient per part dels Srs. xxx en no creure que fos determinant per a la resolució d’aquest expedient, tot 
atorgant un termini de 10 dies a tots els interessats per tal que poguessin formular al∙legacions. A més a més, 
en la mateixa provisió es va resoldre proposar la pròrroga del termini de resolució de l’expedient. 
 
Mitjançant  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  852/2016,  de  5  d’agost,  es  va  resoldre  ampliar  el  termini  per  a  la 
resolució de  l’expedient,  incoat pel Ple de  la Corporació en data 12 de  febrer de 2016,  fins al proper 11 
d’octubre. 
 
Dins del termini atorgat a l’efecte, només el Sr. xxx ha presentat al∙legacions, no obstant, en elles es limita a 
dir que s’oposa a la consideració com a interessat del Sr. xxx i a la inadmissió dels documents que va sol∙licitar 
que  s’incorporessin  a  l’expedient,  sense  argumentar  els motius  pels  quals  aquesta  instructora  hauria  de 
canviar el seu criteri en aquest assumpte. 
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En data 15 de setembre de 2016, el Sr. xxx va presentar un recurs de reposició contra el Decret de l’Alcaldia 
núm. 852/2016, de 5 d’agost, en considerar que no es dóna en el present cas cap dels supòsits previstos a 
l’art. 22.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Al respecte val a dir que, tot i l’opinió del Sr. xxx, aquesta instructora ja va argumentar convenientment en el 
decret esmentat, que el motiu de l’ampliació era la complexitat de l’expedient així com el considerable volum 
de documentació a estudiar, la qual necessitava ser estudiada amb deteniment. I tot i que, com manifesta el 
Sr. xxx, aquesta documentació no ha estat aportada per les parts,  la majoria és de data anterior a l’accés 
d’aquesta instructora a la Corporació, i per tant, no s’havia pogut estudiar amb anterioritat. 
 
Segons es disposa a  l’art. 145.2 de  la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic  i del 
procediment administratiu comú, per a l’exigència de responsabilitat en què hagués incorregut el personal 
al servei de l’Administració per dolo, culpa o negligència greus, es ponderaran, entre d’altres, els següents 
criteris:  el  resultat  danyós  produït,  l’existència  o  no  d’intencionalitat,  la  responsabilitat  professional  del 
personal al servei de les Administracions Públiques i la seva relació amb la producció del resultat danyós. Així 
doncs,  l’objecte del present expedient haurà de ser determinar si els senyors xxx  i xxx varen abusar de la 
jerarquia laboral, sotmetent al Sr. xxx a una situació laboral degradant i angoixant, tal i com conclou el Jutjat 
contenciós  administratiu  núm.  15  de  Barcelona  en  la  seva  sentència  núm.  284/13,  doncs  tal  i  com  va 
manifestar el Tribunal Constitucional en la seva sentència de data 1 de febrer de 2016, en els procediments 
seguits per a la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Administració, es limiten a jutjar l’existència 
de la seva responsabilitat, i no una responsabilitat afegida, diferent i de caràcter subjectiu del personal al seu 
servei, per acabar afirmant que “el primer procés no va substanciar responsabilitat subjectiva alguna que 
operi amb l’efecte positiu de cosa jutjada material”. 
  
De l’anàlisi de la documentació obrant a l’expedient es pot considerar que, tal i com manifesta el mateix Sr. 
xxx, en la seva declaració efectuada en el si de la Comissió de Seguiment de la Policia de data 5 de novembre 
de 2014, l’inici dels seus problemes amb el cap i sotscap de la Policia Local de Canet van iniciar l’any 2003 
quan va sol∙licitar dur a terme un curs de monitor de tir i que segons ell, sense cap tipus d’argumentació, els 
senyors xxx no li deixaven fer. Al respecte s’ha pogut comprovar que, les raons per les que no es considerava 
adequat que dugués a terme el curs és perquè en aquells moments, donat el nombre d’agents que podien 
portar arma i havent‐hi ja en plantilla un caporal que era monitor de tir, no era necessari que dugués a terme 
el curs. No obstant això, tal i com afirma el Sr. xxx, finalment va dur a terme aquest curs, el qual va ser finançat 
per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Per altra banda i, segons es desprèn de la lectura de la sentència núm. 284/2013, són en les declaracions 
efectuades en seu judicial pels senyors xxx i xxx, en les que es basa el jutge a l’hora d’emetre la seva sentència 
i  considerar  provat  que  hi  havia  hagut  una  situació  laboral  degradant  que  havia  provocat  un  trastorn 
psicològic en el demandant. 
 
Cal doncs, valorar aquestes declaracions per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats. En aquest 
sentit i pel que fa al primer testimoni, s’ha pogut comprovar documentalment que, com a mínim una de les 
afirmacions no és certa, i és que en l’expedient disciplinari que es va incoar als Srs. xxx i xxx no se’ls havia 
efectuat l’emplaçament, la qual cosa fa dubtar de la veracitat de la resta del seu testimoni. A més a més, 
també declarà que quan el Sr. xxx va tornar d’un període d’incapacitat temporal va ser ubicat en una habitació 
a soles, sense ordinador ni telèfon i sense que es pogués uniformar, aïllant‐lo d’aquesta manera del grup. A 
aquest respecte s’ha comprovat que l’habitació on segons el Sr.xxx es va “aïllar” al Sr. xxx era l’oficina de 
l’OAC  de  la  Policia  Local,  que  es  va  inaugurar  el  4  de  març  de  2004,  i  que  es  trobava  ubicada  a  les 
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dependències del propi edifici consistorial, havent‐hi constància de l’assistència a la inauguració del mateix 
Sr.xxx,  entre  d’altres  agents  de  la  Policia  Local,  sense  que  en  cap  moment  posés  en  coneixement  del 
Consistori, la seva disconformitat en la creació d’aquesta oficina al propi edifici de l’Ajuntament. De fet, en 
el  moment  de  la  seva  inauguració  s’hi  va  destinar  un  agent  que  tampoc  podia  portar  arma,  podent‐se 
comprovar en el reportatge fotogràfic que es va dur a terme d’aquell acte, que es tractava d’un despatx que 
disposava de les condicions adequades per a poder dur a terme les tasques que se li havien assignat. I el fet 
que  es  creés  l’OAC  de  la  Policia  Local  a  l’edifici  de  l’Ajuntament  i  no  a  la  Comissaria  va  ser  pel  fet  que 
l’Ajuntament es troba en el bell centre de la població mentre que la Comissaria està més apartada. Tampoc 
el Sr. xxx, com a delegat sindical que era, va formular cap queixa a l’Ajuntament en relació a la creació de 
l’oficina de l’OAC, ni pel que fa a la seva ubicació ni per les condicions de treball de l’agent que en aquell 
moment s’hi va destinar, el qual, cal aclarir que mai no s’ha queixat, com tampoc ho ha fet l’agent que va 
estar‐hi destinat després del Sr. xxx. De tot l’exposat i tenint en compte que el Sr. xxx va suspendre un examen 
per a promocionar com a caporal en el que era president del Tribunal el Sr. xxx, marxant del cos només 5 
mesos després, posa en tela de dubte l’objectivitat d’aquest testimoni. 
 
Pel que fa a l’altre testimoni, el Sr. xxx, val a dir que durant la seva destinació al cos policial de Canet de Mar 
va tenir diferents problemes amb els seus caps, doncs se li va obrir un expedient d’informació reservada per 
la denúncia formulada per un detingut. A més a més, també va ser investigat en haver‐hi indicis que feien 
pensar que mentre estava en situació d’incapacitat temporal treballava en una corredoria d’assegurances. 
Pel que fa a la seva declaració en seu judicial, va manifestar que el Sr. xxx estava aïllat en una habitació a la 
casa consistorial, amb una taula, una cadira i res més, cosa que del reportatge fotogràfic que hi ha d’aquesta 
oficina a l’Ajuntament, es desprèn que no és cert. És evident que els diferents conflictes que va tenir aquest 
testimoni durant la seva estància al cos policial de Canet, i el fet que s’ha pogut comprovar que va distorsionar 
la realitat quan es va referir a l’OAC de la Policia Local, posa en tela de dubte la seva objectivitat. 
 
Per últim, tot i el que ja s’ha exposat, aquesta instructora ha volgut comprovar quins varen ser els motius de 
la destinació del Sr. xxx a  l’oficina de  l’OAC,  i de  la documentació obrant als arxius municipals s’ha pogut 
comprovar que el Sr.xxx no podia portar arma, doncs no havia superat les proves psicotècniques que han de 
superar els membres dels cossos de seguretat per tal de portar armes. Al respecte, la circular sobre la tinença 
d’armes de foc per part dels membres de la Policia Local de Canet de Mar, disposa en el seu article 4.4 que 
els qui hagin obtingut el resultat de no apte en les proves psicotècniques, mentre es mantinguin en aquesta 
situació, hauran de realitzar les següents funcions: 
 

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal∙lacions i dependències municipals. 
b) Ordenar i regular el trànsit al nucli urbà, d’acord amb les normes de trànsit. 
c) Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb les lleis. 
d) Vetllar pel compliment dels reglaments, ordenances, bans, resolucions i demés disposicions i actes 

municipals. 
e) Realitzar tasques de notificador i gestionar qualsevol tràmit o citació. 
f) Realitzar tasques d’educació viària. 
g) Tasques d’agent cívic. 

 
Donada la situació del Sr. xxx i vistes les funcions que podia dur a terme al no poder portar arma, es va decidir 
destinar‐lo inicialment a l’oficina de l’OAC de la Policia Local, i posteriorment, a patrullar per nucli urbà. No 
pot  aquesta  instructora  arribar  a  la  conclusió que  la destinació  a  aquesta oficina es  va  fer  amb ànim de 
sotmetre’l a una situació laboral degradant, més quan en la mateixa oficina s’hi van destinar altres agents 
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que es trobaven en la mateixa situació, sense que ningú hagi posat en tela de dubte que se’ls hagués sotmès 
a una situació laboral degradant. 
 
Una vegada arribats a la conclusió que no es va aïllar al Sr. xxx pel fet de destinar‐lo a l’OAC de la Policia Local, 
també s’ha parat a analitzar si és cert que se’l tenia apartat de les hores extraordinàries, i s’ha comprovat 
que això tampoc va ser així, doncs de la documentació obrant a l’arxiu municipal es desprèn que cada mes 
se  li  pagaven  hores  extraordinàries.  A  banda  d’això,  sembla  ser  que  el  Sr.  xxx  no  volia  cobrar  les  hores 
extraordinàries  sinó  que  el  que  pretenia  era  compensar‐les,  la  qual  cosa  provocaria  l’absurd  de  crear  la 
necessitat de més hores extraordinàries i per tant, un sobrecost per a l’Ajuntament. Es considera lògic doncs 
que se li restringissin les hores extraordinàries si no era cobrant‐les. 
 
També ha procedit aquesta instructora a analitzar la documentació aportada pel mateix Sr. xxx en la seva 
reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament, podent‐se comprovar l’existència d’un informe de 
30 de juny de 2008, emès pel Dr. xxx a sol∙licitud de l’ICAM en el que diu textualment “El reconocido padece 
un  trastorno  delirante,  teniendo  una  visión  distorsionada  de  la  realidad  de  su  entorno  y  careciendo  de 
conciencia de su enfermedad. Tiene tendencia a la querulancia, efectuando frecuentes denuncias contra las 
persona de  su entorno  laboral, por  sentirse herido en muchas de sus demandes y derechos. Dado que su 
enfermedad psicótica,  le produce una distorsión del pensamiento e  incoherencia del mismo, a mi  juicio el 
citado señor, no puede ejecutar de forma permanente su Trabajo de Policía Local”. Per altra banda, el Dr. xxx, 
en el seu informe d’assistència de data 21 d’octubre de 2008 posa de manifest que “El paciente ha descrito 
una diversidad de experiencias  laborales que aunque encajaban en una  situación de acoso,  en ocasiones 
parecían deformadas por un componente delirante en su forma de percibir distintos episodios estresantes”. 
Sembla ser que no és tan clar que la malaltia del Sr. xxx derivi d’una situació laboral degradant, doncs és 
possible que justament la seva malaltia li provoqués una distorsió de la realitat que ell va centrar en l’àmbit 
laboral. A la mateixa conclusió arriba la Comissió Jurídica Assessora en el seu dictamen núm. 70/13, de data 
14 de febrer de 2013, quan diu textualment “Tot indica, per contra, que s’han d’imputar a la patologia i a la 
personalitat de  l’instant, manifestades des de  l’adolescència,  i que els efectes evidenciats arran d’aquella 
incoació no són més que un altre episodi de la malaltia que pateix, originada per causes anteriors i alienes al 
funcionament dels serveis municipals de l’Ajuntament de Canet de Mar, que en cap moment no s’ha justificat 
que fossin les condicions generalment adequades per a produir els resultats denunciats, en existir entre aquest 
funcionament i aquells danys una simple coincidència temporal que s’ha de qualificar d’accessòria i irrellevant 
per a produir aquests resultats danyosos.” 
 
Atès que la Comissió Informativa Especial de la Policia Local va aprovar, en sessió extraordinària de data 20 
de  setembre de  2016,  amb el  vot  a  favor  dels  grups municipals  d’ERC  i  CiU  i  les  abstencions  dels  grups 
municipals de Canetencs Independents, PP, Som Canet, PSC i la CUP, la proposta de resolució de l’expedient 
de responsabilitat patrimonial de personal al servei de l’Administració. 
 
Vist  que  la  Comissió  Assessora,  reunida  en  sessió  de  data  26  de  setembre  de  2016,  prèvia  l’oportuna 
convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’aprova per nou 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 set abstencions dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, Àngels 
Isart Falceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vilchez, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres: 
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PRIMER.‐ Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 852, de data 5 d’agost de 2016, amb relació a l’ampliació 
termini per a la resolució de l’expedient, incoat pel Ple de la Corporació en data 12 de febrer de 2016, fins al 
proper 11 d’octubre, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Vista la proposta efectuada per la instructora de l’expedient, incoat pel Ple de la Corporació en data 12 de 
febrer de 2016, per a la determinació de la possible responsabilitat patrimonial dels senyors xxxx i xxx, 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 l’Ajuntament de Canet de Mar va haver d’abonar al 
demandant la quantitat de 323.088,58 €, més els interessos legals corresponents. 
 
Vista  l’especial  complexitat  d’aquest  expedient  de  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial,  així  com  el 
considerable volum de documentació a estudiar i el fet que la seva instructora considera que cal estudiar amb 
deteniment tots els documents obrants en l’expedient donades les conseqüències que se’n poden derivar.  
 
Atès allò que disposa  l’art. 42.6 de  la Llei 30/1992, de 26 de novembre,  reguladora del  règim  jurídic  i del 
procediment administratiu comú, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.‐ Ampliar el termini per a la resolució de l’expedient, incoat pel Ple de la Corporació en data 12 de 
febrer de 2016, per a la determinació de la possible responsabilitat patrimonial dels senyors xxx i xxx, en la 
condemna  efectuada  a  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  mitjançant  sentència  núm.  284/2013,  del  jutjat 
contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, fins al proper 11 d’octubre de 2016, per les raons exposades 
per la instructora de l’expedient en la seva provisió de 2 d’agost de 2016. 
 
SEGON.‐ Que es ratifiqui la present resolució pel Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.” 
 
SEGON.‐ Desestimar  les al∙legacions presentades pel Sr. xxx en data 2 de setembre de 2016, en haver‐se 
limitat a manifestar la seva oposició, tant a la consideració com a persona interessada del Sr. xxx, com a la 
provisió d’aquesta instructora de data 2 d’agost d’enguany, sense argumentar de manera fonamentada els 
motius pels quals s’hauria d’anul∙lar l’esmentada provisió. 
 
TERCER.‐ Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. xxx contra el Decret de l’Alcaldia número 852, 
de data 5 d’agost de 2016, pel que es va resoldre ampliar el termini per a la resolució de l’expedient, incoat 
pel  Ple  de  la  Corporació  en  data  12  de  febrer  de  2016,  en  considerar  que  ja  ha  estat  degudament 
argumentada  i  justificada  l’aplicació de  l’art.  42.6  de  la  Llei  30/1992, de 26 de novembre,  en  l’esmentat 
decret, sense que les al∙legacions del Sr. xxx hagin aconseguit desvirtuar‐ne l’aplicació. 
 
QUART.‐ Sobreseure l’expedient incoat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària i urgent de data 12 
de febrer de 2016, per a la determinació de la possible responsabilitat patrimonial dels senyors xxx i xxx, en 
la  condemna efectuada a  l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant  sentència núm. 284/2013, del  Jutjat 
contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, doncs no s’ha pogut acreditar irrefutablement que existís 
una actuació per part dels caps policials investigats, que provoqués una situació laboral degradant en el Sr. 
xxx. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, explica que la 
finalitat d’iniciar l’expedient de repetició i el nomenament de la figura de l’instructor era donar compliment 



Acta Ple 29 de setembre de 2016 
 

 

a la Llei 30/1992, per no provocar una falta de diligència per part de l’Ajuntament. La tasca de l’instructor, en 
aquest cas, ha estat buscar proves per demostrar el suposat assetjament laboral segons la sentència rebuda. 
Revisant documentació de tot tipus, han arribat a la conclusió que no es pot acreditar de cap manera el que 
conclou la sentència, per tant han decidit sobreseure l’expedient. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que des del PSC s’ha assistit a 
totes les comissió informatives de la Policia Local, han fet tot el seguiment i, com deia la regidora, s’ha donat 
compliment a la llei. S’ha estat buscant documentació i proves que poguessin acreditar aquests fets, cosa 
que no s’ha aconseguit. El PSC considera que s’ha de resoldre aquest expedient però també creu que més 
endavant alguna cosa s’haurà de fer. Per aquest motiu va demanar que en aquesta proposta s’inclogués que 
en el futur es faria alguna altra actuació referent a aquest assumpte, però no s’hi ha inclòs. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, també considera que, després de la 
investigació que s’ha dut a terme, aquesta part de  l’expedient s’ha de tancar, però també considera que 
alguna altra cosa s’hauria de fer i, per això, també demana, com el PSC, que s’inclogui aquest punt en aquesta 
proposta. 
 
El  senyor  Pere  Xirau  i  Espàrrech,  portaveu  del  grup  municipal  de  Canetencs  Independents,  explica  que 
repetirà el que el seu grup ha dit des del primer moment. El seu grup ja va dir des d’un principi que aquesta 
no era la manera d’encarar aquest procés. A la Comissió Informativa Especial de la Policia Local de data 29 
d’octubre del 2013, el representant del seu grup municipal d’aleshores, el senyor Albert Lamana Grau, ja va 
manifestar que el seu grup entenia que pagar la indemnització no era la solució dels problemes, atès que hi 
havia  arguments  per  poder  presentar  un  recurs.  Aquesta  era  la  seva  via,  la  via  del  recurs,  perquè 
consideraven  que  la  quantitat  a  pagar  era  desproporcionada.  Encara  tenen  aquest  pensament, 
independentment d’iniciar un expedient d’investigació. El seu representant va comentar que el no ja el tenien 
i  que  si  no  es  guanyava  l’apel∙lació  s’acabaria  pagant  una  quantitat  menor.  Això  és  important  perquè 
assessorats pels serveis jurídics de l’Ajuntament, el seu grup sempre va dir que a pagar ja s’hi era a temps. 
Consideraven i consideren encara, que vista la quantitat que s’havia de pagar, valia la pena provar la via de 
l’apel∙lació. Evidentment que aquesta via no assegurava res, no assegurava un bon resultat per l’Ajuntament, 
però almenys s’hauria intentat. El seu grup municipal s’abstindrà. 
 
5.‐ APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA A CANET 
DE MAR 
 
Atès que en data 30 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’actual ordenança municipal reguladora 
de la venda no sedentària a Canet de Mar. 
 
Atès que des de llavors, l’ordenament jurídic en matèria de venda no sedentària ha sofert modificacions que 
justifiquen l’aprovació d’una ordenança adaptada a la normativa actual. Concretament, en data 16 de juliol de 
2015, es va publicar el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants, que va 
entrar en vigor el dia 5 d’agost de 2015. 
 
Tanmateix, a la disposició transitòria única d’aquest Decret s’estableix que els ajuntaments que ja disposin d’una 
ordenança municipal de la venda no sedentària han d’adaptar‐ne el contingut als termes que s’estableixen al 
Decret esmentat. 
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És  per  aquest motiu  que,  amb  l’ànim de donar  resposta  a  la  necessitat  dels  ajuntaments  que  adaptin  llurs 
ordenances municipals a la normativa vigent, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de 
Comerç,  la  Secretaria  General  i  la  Direcció  de  Serveis  Jurídics,  ha  considerat  escaient  redactar  una  nova 
ordenança  tipus de venda no  sedentària,  en exercici de  les  seves  competències en matèria de  cooperació  i 
assistència municipal. 
 
Atès que l’ordenança actual en vigor no recull els canvis normatius esmentats, és necessari i oportú aprovar una 
nova ordenança reguladora de la venda no sedentària, a partir de l’ordenança tipus elaborada per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Atès que l’annex d’aquesta Ordenança tipus relatiu als criteris i el procediment d’adjudicació de les autoritzacions 
no és tan precís com ho és el de l’Ordenança municipal actual, es considera necessari mantenir el contingut de 
l’annex aprovat pel Ple municipal en la sessió esmentada a l’inici d’aquesta proposta. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal de Promoció Econòmica de data 2 de setembre de 2016, que es 
transcriu a continuació: 

 
En data 30 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’actual ordenança municipal reguladora de 
la venda no sedentària a Canet de Mar. 
 
Des  de  llavors  l’ordenament  jurídic  en matèria  de  venda  no  sedentària  ha  sofert  modificacions  que 
justifiquen l’aprovació d’una nova ordenança adaptada a la normativa actual, concretament, en data 16 
de juliol de 2015, es va publicar el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants, que va entrar en vigor el dia 5 d’agost de 2015. 
 
Aquest decret  inclou normes  sobre  la  regulació dels mercats  i  la  seva gestió;  la  creació, modificació  i 
extinció  dels  mercats;  les  condicions  per  a  l’exercici  de  la  venda  no  sedentària;  el  contingut  de  les 
autoritzacions; l’extinció de les autoritzacions i, finalment, les competències sancionadores. 
 
Tanmateix, a la disposició transitòria única d’aquest decret s’estableix que els ajuntaments que ja disposin 
d’una  ordenança municipal  de  la  venda  no  sedentària  han  d’adaptar‐ne  el  contingut  als  termes  que 
estableix el Decret. 
 
És per aquest motiu que, amb l’ànim de donar resposta a la necessitat dels ajuntaments de que adaptin 
llurs ordenances municipals a la normativa vigent, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de 
Serveis de Comerç, la Secretaria General i la Direcció de Serveis Jurídics, ha considerat escaient redactar 
una nova ordenança tipus de venda no sedentària, en exercici de les seves competències en matèria de 
cooperació i assistència municipal. 
 
Atès que l’ordenança actual en vigor, no recull els canvis normatius esmentats, des de l’Àrea de Promoció 
Econòmica considerem oportú aprovar una nova ordenança reguladora de la venda no sedentària basant‐
nos  amb  l’ordenança  tipus  elaborada  per  la Diputació  de  Barcelona,  però mantenint  el  contingut  de 
l’annex relatiu al criteris i procediment d’adjudicació de les autoritzacions per recollir amb més precisió 
els criteris de puntuació, així com tenir especificats els sectors en funció de la situació específica del nostre 
municipi.  
 
Aquest és el meu informe, que dono i signo a Canet de Mar, a 2 de setembre de 2016. 
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Vist l’informe emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament, el qual es transcriu a continuació: 

 
Informe 8/2016 amb relació a l’aprovació de l’Ordenança tipus reguladora dels mercats de venda no 
sedentària, elaborada per la Diputació de Barcelona 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, vista l’Ordenança tipus reguladora 
dels  mercats  de  venda  no  sedentària,  elaborada  per  la  Diputació  de  Barcelona,  per  encàrrec  de 
l’Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’article 179 del TRLMC, emet el següent 
 

Informe 
 
En data 30 de maig de 2013, el Ple municipal va aprovar l’Ordenança municipal reguladora de la venda 
no sedentària de Canet de Mar. 
 
Des de llavors, l’ordenament jurídic en matèria de venda no sedentària ha sofert modificacions que 
justifiquen l’aprovació d’una nova ordenança adaptada a la normativa actual. Concretament, en data 
16 de  juliol de 2015, es va publicar el Decret 162/2015, de 14 de  juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants, que va entrar en vigor el dia 5 d’agost de 2015. 
 
Tanmateix,  a  la  disposició  transitòria única d’aquest Decret  s’estableix  que  els  ajuntaments que  ja 
disposin  d’una  ordenança  municipal  de  la  venda  no  sedentària  han  d’adaptar‐ne  el  contingut  als 
termes que s’estableixen al Decret esmentat. 
 
Per  aquest  motiu,  la  Diputació  de  Barcelona,  amb  l’ànim  de  donar  resposta  a  la  necessitat  dels 
ajuntaments  que  adaptin  les  pròpies  ordenances  al  nou  ordenament  jurídic,  ha  elaborat  una 
ordenança tipus de venda no sedentària. 
 
Així,  doncs,  cal  que  l’Ajuntament  de  Canet  de Mar  adapti  l’Ordenança  que  té  en  vigor  a  la  nova 
normativa, mitjançant l’Ordenança tipus elaborada per la Diputació de Barcelona, però mantenint el 
contingut de l’annex relatiu als criteris i el procediment d’adjudicació de les autoritzacions, ja que recull 
amb més precisió els criteris de puntuació i les especificitats del municipi. 
 
La  proposta  d’Ordenança  reguladora  dels  mercats  de  venda  no  sedentària  s’haurà  de  tramitar 
conforme al procediment establert a l’article 49 del a Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local 
(LBRL): 

 
a) aprovació inicial pel ple. 

 
b) informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies, per a la presentació de 

reclamacions i suggeriments.  
 

c) resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins de termini i aprovació definitiva 
pel ple. 

 
En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
fins  aleshores  provisional.  Una  vegada  aprovada  definitivament  l’Ordenança,  caldrà  que  sigui 
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publicada  íntegrament  i  que  se’n  remeti  còpia  a  l’Administració  de  l’Estat  i  a  la  de  la  Comunitat 
Autònoma. 
 
En el present cas, en tractar‐se de l’adopció d’una ordenança tipus ja publicada íntegrament per part 
de la Diputació de Barcelona, l’anunci d’aprovació definitiva s’hauria de limitar a indicar en quin BOP 
s’ha publicat l’ordenança tipus. Ara bé, tal com ja hem argumentat en aquest mateix informe i d’acord 
amb l’informe de la tècnica municipal, el qual manifesta que l’Ajuntament de Canet de Mar disposa 
d’un  annex  a  aquesta  Ordenança  més  complet  que  l’elaborat  per  la  Diputació  de  Barcelona, 
l’Ajuntament  ha  de  complir  tots  els  tràmits  abans  esmentats,  pel  que  fa  al  text  d’aquest  annex, 
d’aprovació  inicial  pel  ple,  informació  pública  i  audiència  als  interessats,  resolució  de  totes  les 
reclamacions i suggeriments i publicació íntegra del text aprovat definitivament. 
 
La remissió del text aprovat a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma s’ha de fer 
prèviament a la publicació i s’ha de deixar transcórrer el termini de 15 dies hàbils a què es refereix 
l’article 65.2 de la LBRL. Si en aquest termini no es formula cap requeriment, la publicació ulterior es 
farà  en  el  BOP,  amb  el  benentès  que  l’Ordenança  no  entra  en  vigor  fins  que  no  s’hagi  publicat 
l’esmentat anunci conforme estableix l’article 70.2 de la LBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local i hagi transcorregut l’al∙ludit termini de 
15 dies (65.2 LBRL). 

 
Vist el text resultant revisat per la comissió d’estudi constituïda a aquest efecte en data 7 de setembre de 
2106, el qual es transcriu a continuació: 
 

ORDENANÇA TIPUS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
PREÀMBUL 
 
Mitjançant  Decret  del  President  de  la  Diputació  de  Barcelona,  de  data  17  de  desembre  de  2012, 
aquesta Corporació va aprovar el  text d’una ordenança  tipus pels mercats de venda no sedentària 
d’aquesta demarcació, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 18 de gener 
de 2013. 
 
D’aquesta manera, exercint la seva competència d’assistència municipal, la Diputació de Barcelona va 
posar a disposició dels ajuntaments del seu àmbit territorial un instrument jurídic que els facilitava el 
compliment del nou marc jurídic derivat de l’entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat  interior  i de  les normes tant de  l’Estat com de 
Catalunya que havien transposat aquesta norma europea. 
 
Cal recordar ara, en breu síntesi, que la Directiva de Serveis consagrava el principi de llibertat d’accés 
i d’exercici a les activitats de serveis i també limitava substancialment el nombre d’activitats l’exercici 
de  les  quals  podia  subjectar‐se  a  una  autorització  administrativa  prèvia.  No  obstant  això,  també 
preveia  el  manteniment  d’un  control  previ  en  determinats  supòsits,  en  especial  quan  el  nombre 
d’autoritzacions  estava  naturalment  limitat,  com  succeeix  en  el  cas  de  les  autoritzacions  d’ús  del 
domini públic. 
 
L’abast transversal de la directiva comportava que la seva transposició afectava àmbits molt diversos 
de  l’activitat  de  les  administracions  públiques,  i,  per  aquest motiu,  aquest  procés  va  donar  lloc  a 
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l’aprovació  d’un  gran  nombre  de  lleis,  dictades,  d’acord  amb  el  sistema  constitucional  de 
competències, tant per l’Estat com per Catalunya. 
 
En efecte, l’any 2009 l’Estat va aprovar la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses 
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
 
A Catalunya,  la transposició de  la directiva, en matèria de comerç, va finalitzar amb l’aprovació del 
Decret  legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, que va modificar el  text refós de comerç  interior, després 
modificat per la llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 
Arribats a aquest punt, cal constatar que des de que la Diputació de Barcelona va aprovar l’any 2012 
l’Ordenança tipus, l’ordenament jurídic en matèria de venda no sedentària, ha sofert modificacions 
que justifiquen l’aprovació d’una nova ordenança. 
 
No debades cal  recordar que  la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 121/2013, de 26 de 
febrer, que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia i el Decret 151/2013, de 9 d’abril, 
sobre  la  potestat  sancionadora  en matèria  de  consum. Ambdues  normes  configuren  un  nou marc 
competencial,  que  afecta  els  ajuntaments  en  matèria  de  venda  no  sedentària  i  que  comporta  la 
necessitat, per  tant, d’incloure  les  seves previsions en el  règim sancionador d’una nova ordenança 
tipus. 
 
Però, sobretot, cal fer especial èmfasi del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercats  de  marxants,  que  estableix  una  regulació  completa  d’aquesta  activitat  i,  alhora,  disposa 
l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves ordenances als seus mandats o l’obligació d’aprovar 
una ordenança en el cas que no en disposin. 
 
A títol merament indicatiu, el Decret 162/2015 inclou normes sobre la regulació dels mercats i la seva 
gestió;  la creació, modificació  i extinció dels mercats;  les condicions per a  l’exercici de  la venda no 
sedentària;  el  contingut  de  les  autoritzacions;  l’extinció  de  les  autoritzacions  i,  finalment,  les 
competències sancionadores. 
 
Per a finalitzar, també cal indicar que la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica, en especial perquè modifica el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el 
sentit  de  confirmar  el  principi  de  la  Directiva  de  Serveis  en  quan  a  la  no  exigència  d’intervenció 
administrativa prèvia per a l’exercici d’activitats, però establint també com a excepció que el nombre 
d’operadors econòmics no fos limitat com a conseqüència, ara expressament prevista, de la utilització 
del domini públic. 
 
L’aprovació  d’aquesta  nova  ordenança  tipus,  que  incorpora  substancials  novetats  en  relació  amb 
l’Ordenança tipus de l’any 2012, per tal de garantir la seguretat jurídica dels seus destinataris, que són 
els ajuntaments, però també la ciutadania, comporta que s’hagi de deixar sense efecte l’ordenança 
aprovada l’any 2012. 
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També cal assenyalar la modificació de l’annex de l’Ordenança tipus de l’any 2012, relativa al criteris i 
procediment  d’adjudicació  de  les  autoritzacions,  en  el  sentit  d’anul∙lar  l’especificació  de  sectors  i 
subsectors,  per  tal  de  permetre  que  cada  ajuntament  decideixi  el més  convenient  segons  la  seva 
situació especifica, i també en el sentit d’afegir la durada de la llista d’espera, per tal de complir les 
previsions del Decret 162/2015. 
 
Així les coses, amb la voluntat de donar resposta a la necessitat dels ajuntaments de que adaptin llurs 
ordenances municipals a la normativa vigent, i també, si no en disposen, perquè aprovin ordenances 
en  aquesta  matèria,  la  Diputació  de  Barcelona,  a  través  de  la  Gerència  de  Serveis  de  Comerç,  la 
Secretaria General i la Direcció de Serveis Jurídics, ha considerat escaient redactar una nova ordenança 
tipus  de  venda  no  sedentària,  en  exercici  de  les  seves  competències  en  matèria  de  cooperació  i 
assistència municipal. 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
La present Ordenança té per objecte regular la venda no sedentària al municipi de Canet de Mar. 
 
La  venda  no  sedentària  es  realitza,  en  espais  o  vies  de  titularitat  pública,  fora  d'un  establiment 
comercial permanent, de manera periòdica i preestablerta al llarg de tot l’any, en els perímetres i en 
els llocs degudament autoritzats, en instal∙lacions comercials desmuntables o transportables, i en els 
termes i les condicions establerts en el DL 1/1993 de 9 de març sobre comerç interior i en el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. 
 
Són aplicables a la venda no sedentària el principi de llibertat d’empresa, reconegut a la Constitució, i 
els  principis  de  llibertat  de  prestació  de  serveis  i  d’establiment,  desenvolupats  a  la  Directiva 
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, 
delimitats entre d’altres raons d’interès general, per la protecció dels drets dels consumidors/res, i de 
la  salut  pública,  les  exigències  de  la  bona  fe  en  les  transaccions  comercial  i  la  protecció  del medi 
ambient i de l’entorn urbà. 
 
ARTICLE 2. HORARIS, DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ 
 
L’activitat de venda en el mercat es durà a terme entre les 9 i les 13,30h dels dimecres i una periodicitat 
setmanal i dins l’àmbit delimitat pels carrers riera del Pinar, carrer Josep Mora i carrer Tordera.  
 
L’alcaldia o l’òrgan delegat competent podrà autoritzar l’ampliació tant de dies com de l’horari si per 
raons turístiques, flux de públic o de persones o dies assenyalats es considera convenient. A tal efecte 
aprovarà un calendari anual on es recollirà l’horari i els festius de cada any. 
 
L’ajuntament,  podrà  ampliar  o  reduir  l’espai  assignat  al  mercat,  donant  compte  amb  la  suficient 
antelació i amb informació detallada, als titulars de les autoritzacions i a la ciutadania. 
 
ARTICLE 3. CREACIÓ, MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ 
 
S’han de sotmetre al procediment previst a la secció 1 del capítol 2 del títol 5 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny): 
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- la creació de nous mercats 
- la seva extinció 
- i les següents modificacions: 

 
 el canvi d’ubicació 
 l’increment de parades 
 i el canvi de dia o dies de celebració quan tinguin caràcter definitiu. 

 
No  serà  necessari  el  compliment  del  previst  al  paràgraf  anterior  quan  les  modificacions  estiguin 
motivades per causes de força major, urbanístiques o d’altres, sempre que tinguin caràcter transitori i 
se’n conegui el termini de durada prevista. 

 
ARTICLE 4. NOMBRE MÀXIM DE PARADES I AUTORITZACIONS 
 
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà establert 
per l’ajuntament, atenent als següents criteris: 
 

1. El sòl públic disponible. 
2. La  varietat  d’oferta  comercial  existent  al  mateix  mercat  i  al  municipi.  Es  podran  establir 

percentatges  de  parades  destinades  a  la  comercialització  de  diferents  productes,  amb  la 
finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional. 

3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris. 
4. Els efectes mediambientals. 
5. Els principis de política social. 

 
ARTICLE 5. UBICACIÓ I SEPARACIÓ ENTRE PARADES 
 
La ubicació de  les parades ha de preservar els portals dels habitatges  i  les entrades dels comerços 
lliures d’obstacles. 
 
Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d’haver una separació mínima de 0,5 metres. 
 
 
 
ARTICLE 6. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per  tal  de  vetllar  pel  correcte  funcionament  del mercat  de  venda  no  sedentària  pot  crear‐se  una 
comissió de seguiment integrada pel/s tècnic/s municipals, paradistes del mercat i representants de 
l’entitat o empresa concessionària (en cas de gestió indirecta). 
 
L’ajuntament ha de regular de manera específica la creació, el règim de funcionament, les atribucions 
i la dissolució d’aquesta comissió de seguiment. 
 
Per a  la constitució de  la comissió de seguiment  i nomenament dels representants dels paradistes, 
s’han de tenir en compte les associacions empresarials del sector dels marxants que voluntàriament 
s’hagin acreditat davant de l’ajuntament corresponent com a entitats amb base representativa en el 
mercat de referència. 
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ARTICLE 7. COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
 
Són competències de l’ajuntament: 
 

 Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària. 

 Fixar  el  nombre  d’autoritzacions  disponibles  per  a  cadascuna  de  les  modalitats  establertes  i 
modificar‐les motivadament per motius d’interès públic. 

 El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, el canvi de dia o dies de celebració, la fixació 
dels horaris de venda i la periodicitat de celebració del mercat. 

 Gestionar  directa  o  indirectament  els mercats.  En  cap  cas  no  es  poden  gestionar  de manera 
indirecta,  a  través  d’una  entitat  o  empresa  privada,  els  serveis  que  impliquen  exercici  de 
l’autoritat inherent als poders públics. 

 S’inclouen  en  aquesta  prohibició,  la  convocatòria  i  adjudicació  de  les  autoritzacions,  la 
determinació de les taxes, la ubicació del mercat, el nombre de parades, el mix comercial, l’horari 
i el dia o dies de celebració. 

 Vetllar  per  l’existència  d’un  pla  de  previsió  d’emergències,  d’acord  amb  el  que  estableixi  la 
normativa especifica. 

 Establir taxes per la prestació de serveis municipals i/o l’ocupació del domini públic. 

 Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies de celebració del 
mercat. 

 Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat pública els dies de 
celebració del mercat. 

 Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del domini públic els 
dies de celebració del mercat. 

 Facilitar els mitjans i recipients idonis per la neteja del mercat i la recollida selectiva dels residus. 

 Dirigir, impulsar, i inspeccionar l’exercici de la venda no sedentària. 

 Sancionar  les  infraccions  que  siguin  de  la  seva  competència,  i  posar  en  coneixement  de 
l’administració competent aquelles que no ho siguin. 

 Addicionalment  podrà  proporcionar,  entre  d’altres,  serveis  de  connexió  al  subministrament 
d’aigua corrent, electricitat i serveis públics ‐ WC. 

 
CAPÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ 
 
ARTICLE 8. REQUISITS PER L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de complir 
els següents requisits: 
 

1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el 
Registre oficial corresponent1 i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la venda no 
sedentària. 

2. Quan  es  tracti  de  comerciants  extracomunitaris,  acreditar,  a  més  a més,  que  estan  en 
possessió  dels  permisos  de  residència  i  de  treball  per  compte  propi  que  estableix  la 

 
1 Quant a aquests Registres públics, els més significatius són: el Registre Mercantil, d’àmbit estatal, quan es tracta de societats anònimes (SA) o societats 
de responsabilitat limitada (SL); el Registre d’Entitats Jurídiques, d’àmbit català (Departament de Justícia), quan es tracta de societats civils (SCP) i finalment, 
el Registre de Cooperatives, també d’àmbit català (Departament d’Empresa i Coneixement), quan es tracta de societats cooperatives (SCCL). 
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normativa específica vigent.2 
3. Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals 

inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals. 
4. Estar  donat  d’alta  i  al  corrent  de  pagament  en  el  règim  de  la  Seguretat  Social  que 

correspongui, tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles empleats. En 
aquest sentit, no es consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es refereix 
l’article 1.3 e) de l’Estatut dels treballadors, sense perjudici de la seva inclusió en el règim 
de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat 
Social. 

5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als 
productes que tinguin a la venda. 

6. Disposar  de  la  documentació  que  acrediti  el  compliment  de  la  normativa  vigent  pobre 
higiene  i manipulació  d’aliments,  si  s’escau,  per  a  la  venda  d’aquells  productes  que  ho 
requereixin, segons les disposicions vigents. 

7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000,00€ 
euros. 

8. Quan  es  tracti  de  cooperatives,  s’haurà  d’acreditar  que  tots  els  socis  treballadors  estan 
adscrits  al  mateix  Règim  de  la  Seguretat  Social  (General  o  Especial  de  treballadors 
autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa. 

 
ARTICLE 9. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció per l’atorgament de noves autoritzacions, així com per cobrir les vacants 
que  es  puguin  produir  entre  les  ja  atorgades,  no  pot  ésser  automàtic  i  es  realitzarà  en  règim  de 
concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com a resultat d’un procediment basat en els 
principis de transparència, imparcialitat i publicitat. 
 
A tal efecte, l’ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria d’atorgament 
d’autoritzacions les corresponents bases, que inclouran els requisits i criteris d’adjudicació, així com el 
termini  per  resoldre  el  procediment,  indicant  que  ultrapassat  aquest  sense  que  s’hagi  dictat  la 
resolució, la sol∙licitud haurà d’entendre’s desestimada. 
 
ARTICLE 10. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS 
 
L’interessat/ada haurà de presentar una declaració responsable en la que es manifesti: 
 

 El compliment dels requisits establerts a l’article 8. 

 Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat. 

 El compromís de mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització. 

 Que autoritza a l’ajuntament perquè pugui adreçar‐se a les administracions competents per 
tal de comprovar el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
així com també per consultar telemàticament els registres i arxius d’altres administracions i 
entitats públiques. 

 

 
2 Articles 103 a 109 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2009, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la 
seva reforma per la Llei Orgànica 2/2009. Aquest Reglament ha estat aprovat pel Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril. 
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ARTICLE 11. CONTINGUT DE L’AUTORITZACIÓ 
 
Les autoritzacions atorgades per l’ajuntament hauran d’indicar: 
 

 Les  dades  del  titular,  i  si  s’escau,  de  les  persones  autoritzades  a  exercir  l’activitat  en  la 
parada  corresponent,  amb  caràcter  general  i  amb motiu  de  baixes  laborals,  per  raó  de 
maternitat, o situacions similars. 

 El lloc on ha d’exercir‐se l’activitat. 

 Les dimensions exactes del lloc de venda assignat. 

 Els productes autoritzats per a la venda. 

 Els horaris i dates en què podrà exercir‐se l’activitat. 

 La durada de l’autorització. 
 
ARTICLE 12. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ 
 
L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada mínima de quinze anys per tal 
de  permetre  l’amortització  de  les  inversions  i  una  remuneració  equitativa  dels  capitals  invertits  i 
prorrogables expressament per períodes idèntics. 
 
Durant  la  vigència de  les  autoritzacions,  els  titulars de  les  autoritzacions estan obligats  a  acreditar 
anualment davant de l’ajuntament estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb 
l’Administració Tributària,  i  també de qualsevol altra obligació que els  imposi  l’Administració Local, 
com  el  pagament  de  la  corresponent  taxa  i  tributs municipals  i  estar  al  corrent  del  pagament  de 
l’assegurança de responsabilitat civil. 
 
ARTICLE 13. PRÒRROGA DE LES AUTORITZACIONS 
 
Els titulars de les autoritzacions hauran d’adreçar‐se als ajuntaments amb una antelació mínima de dos 
mesos, abans de la finalització de l’autorització, per presentar la corresponent sol∙licitud de pròrroga, 
declarant que continuen complint els requisits fixats a l’article 8 de la present Ordenança. 
 
El  temps màxim  per  resoldre  les  sol∙licituds  formulades  serà  de  dos mesos  comptadors  des  de  la 
petició,  sens  perjudici  dels  supòsits  de  suspensió  d’aquest  còmput,  com  ara  en  els  casos  que  es 
requereixi al sol∙licitant perquè esmeni la seva sol∙licitud. 
 
La pròrroga haurà d’atorgar‐se de forma expressa, sense que pugui entendre’s atorgada tàcitament. 
 
La manca de resolució expressa en el termini fixat tindrà efectes desestimatoris de la sol∙licitud. 
 
ARTICLE 14. AMPLIACIONS 
 
El  titular  d’una  autorització  podrà,  sempre  que  l’estructura  del mercat  ho  permeti,  presentar  una 
sol∙licitud d’ampliació de la seva parada, d’acord amb les condicions següents: 
 

a. Únicament poden optar a l’ampliació els titulars del lloc de venda situats a la mateixa fila del 
que es trobi vacant. 

b. Tenen  preferència  per  optar  a  l’ampliació  dels  llocs  de  venda  els  de  superfície més  petita 
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respecte als de superfície més gran. 
c. Si les persones interessades en l’ampliació són titulars d’una autorització de venda per a llocs 

d’igual superfície, s’han de repartir els metres de la mateixa manera. 
d. Satisfetes les peticions d’ampliació, s’han de reordenar els llocs de venda en cas que continuïn 

havent‐hi llocs de venda vacants i s’ha d’obrir un torn de sol∙licituds per a canvis de lloc entre 
les parades existents al mercat. 

 
CAPÍTOL  III.  TRANSMISSIBILITAT  I  EXTINCIÓ  DE  L’AUTORITZACIÓ  ARTICLE  15.  TRANSMISSIÓ  DE 
L’AUTORITZACIÓ 
 
El titular de l’autorització haurà d’exercir personalment l’activitat. No obstant això, podrà transmetre 
l’autorització prèvia comunicació a l’ajuntament, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga 
i per la mateixa activitat per la qual va ser concedida l’autorització inicial, en els supòsits següents: 
 

a. per  cessament  voluntari  del  titular  de  l’activitat  en  tots  els mercats,  sempre  i  quan  hagin 
transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova 
llicència  en el  mateix  mercat  durant  un  període  de  5  anys  en  cas  que  es  reincorporés  a 
l’activitat professional de venda no sedentària.3 

b. per  situacions  sobrevingudes,  no  atribuïbles  a  la  voluntat  del  marxant,  com  ara  casos 
d’incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, acreditades degudament. 

c. per mort del  titular.  En aquest  supòsit,  l’autorització podrà  ser  transmesa d’acord amb  les 
disposicions testamentàries i successòries. El successor haurà de comunicar a l’ajuntament, en 
el termini de dos mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol 
successori, i presentar una sol∙licitud perquè se li transmeti l’autorització. 

 
Quan  puguin  concórrer  diversos  interessats  en  la  transmissió mortis  causa  s’acompanyarà  amb  la 
sol∙licitud un escrit en el què manifestin la seva renúncia expressa del seu dret en favor de l’adquirent. 
 
ARTICLE 16. EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
L’autorització municipal s’extingirà, sense dret a indemnització ni a compensacions de cap mena, en 
els següents supòsits: 
 

 Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga 

 Renúncia expressa i escrita formulada pel titular. 

 A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador, motivat per 
la  comissió d’infraccions degudament  tipificades  que  comportin  aparellada  la  revocació de 
l’autorització. 

 A  conseqüència  d’un  procediment  de  revocació  de  l’autorització  per  incompliment  de  les 
condicions per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats de marxants. 

 Per mort,  incapacitat o dissolució de  la persona  jurídica, sens perjudici de  la possibilitat de 
transmissió prevista en l’article 15. 

 

 
3 Segons l’article 7.2, apartat a, del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. L’ajuntament podrà introduir 
criteris de preferència a favor dels participants del darrer concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin els 
requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça que es transmet. 
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CAPÍTOL IV. DE L’ EXERCICI DE VENDA ARTICLE 17. EXERCICI DE LA VENDA 
 
Per poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament l’autorització municipal 
corresponent. 
 
L’ajuntament  lliurarà als  titulars de  les parades una  identificació o distintiu on constarà el nom del 
mercat, el número de l’autorització, ubicació de la parada i metres, nom del titular (foto en el cas de 
persona  física),  productes  concrets  per  la  qual  és  vàlida  i  el  dia  de mercat.  Aquest  distintiu  haurà 
d’ésser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda. 
 
Els titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar els riscos i 
accidents de tot tipus. 
 
En especial resten obligats a preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles d’emergència, en previsió 
de qualsevol eventualitat, tal com determina el pla d’evacuació i emergència del mercat. 
 
ARTICLE 18. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES 
 
El muntatge es realitzarà com a màxim dues hores abans de l’inici de la venda i el desmuntatge haurà 
de finalitzar obligatòriament a les 15,00h, no podent començar abans de les 13,30h.  
 
Només  en  aquest  horari  els  vehicles  dels  comerciants  podran  tenir  accés  de  càrrega  i  descàrrega, 
operacions a fer amb la màxima celeritat possible. 
 
En  cas  d’alguna  inclemència  climatològica  o  supòsit  de  força major,  i  amb  autorització  prèvia  del 
responsable del mercat es podran variar els horaris indicats. 
 
Una hora abans de l’inici de l’activitat de venda, es prohibeix la circulació de tot tipus de vehicles en 
l’àmbit del mercat. 
 
ARTICLE 19. VEHICLES AUTORITZATS 
 
Es prohibeix als comerciants aparcar els vehicles al costat de la parada. 
 
No  obstant  això  en  el  supòsit  de  realitzar  la  venda  mitjançant  camió‐botiga,  caldrà  aportar 
l’autorització on s’indiqui que pot vendre directament a través del vehicle i fitxa tècnica del vehicle. 
 
ARTICLE 20. DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
 
L’activitat  de  venda no  sedentària  s’haurà d’exercir  amb ple  respecte  als  drets  dels  consumidors  i 
usuaris, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya o normativa que 
la substitueixi. 
 
CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS  
 
ARTICLE 21. TITULARS 
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Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin l’autorització que expedeix l’ajuntament. 
 
Els titulars hauran d’exercir directa i personalment l’activitat comercial. Podran també fer‐ho en el seu 
nom el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat,4  i assalariats. Tots ells donats d’alta a  la Seguretat Social en el  règim que 
correspongui. 
 
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui integrada per més d’una 
persona física, serà necessari justificar documentalment la relació jurídica existent entre el titular i la 
persona física que exerceixi l’activitat. 
 
Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització. Els titulars han d’exercir la seva activitat 
de venda amb estricta subjecció a les condicions de l’autorització atorgada. 
 
En cas de cooperativistes només s’atorgarà l’autorització, a nom del cooperativista que hagi d’exercir 
la venda. 
 
ARTICLE 22. DRETS I OBLIGACIONS 
 
A) Drets del titular 
 
A.1) En relació amb l’ajuntament: 
 

- Rebre la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda. 
- Obtenir  autorització  per  tal  de  no  assistir  al  mercat  durant  un  període  de  dies  per  causa 

justificada, però sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents. 
- Sol∙licitar el canvi de lloc i/o la seva ampliació. 
- Transmetre l’autorització en els casos previstos a l’article 15. 
- Nomenar representants i constituir entitats de representació. 
- Promoure  i  impulsar  comercialment  el  mercat  així  com  adoptar  mesures  que  tendeixin  a 

l’increment de la qualitat i la competitivitat. 
- Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles. A.2) En l’exercici de l’activitat de venda: 
- Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària. 
- Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre amb la corresponent 

autorització. 
- Elaborar els seus productes en  la mateixa parada, en cas d’activitat artesana expressament 

autoritzada. 
 

B) Obligacions del titular 
 
B.1) Respecte l’ajuntament i d’altres administracions públiques: 
 

- Complir les instruccions del personal autoritzat de l’ajuntament. 
 

 
4 Els graus de parentiu indicats inclouen: a) Quan el vincle familiar és de consanguinitat: el primer grau, a progenitors i fills; el segon grau, a avis, 
néts i germans. b) Quan el vincle familiar és d’afinitat: el primer grau, a sogres, gendres i joves; el segon grau, a cunyats/des. 
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- Desenvolupar  l’activitat  dins  l’horari  i  calendari  i  amb  la  continuïtat  que  hagi  acordat 
l’ajuntament, sense interrupcions injustificades. 

- Facilitar l’accés a la parada i la informació requerida pels inspectors i òrgans competents de 
control. 

- Sotmetre’s a la comprovació dels instruments de pesada i mesura. 
- Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. 
- Estar al corrent del pagament d’impostos, comptar amb la llicència fiscal, estar donats d’alta i 

al  corrent  de  les  obligacions  amb  la  Seguretat  Social  i  al  corrent  en  el  pagament  de 
l’assegurança de responsabilitat civil. 

- Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per l’ajuntament. 
- Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal encarregat 

del control del mercat, la Policia Local i la resta de personal auxiliar o subaltern. 
- Comunicar a l’ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent les vacances. 
- Tenir a disposició de l’autoritat corresponent, les factures i comprovants de la seva mercaderia. 

 
B.2) Obligacions respecte el domini públic que s’ocupa: 
 

- Col∙laborar  amb els  serveis  de neteja  fent  possible  una major  rapidesa en  la  recollida dels 
residus, que hauran de dipositar en els llocs assenyalats. 

- Netejar l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat, i dipositar les 
deixalles en els punts i contenidors que s’hagin instal∙lat a l’efecte, deixant completament neta 
la part ocupada al finalitzar cada jornada. Caldrà separar selectivament les diferents fraccions: 
paper i cartró, plàstics i orgànica. 

- Col∙locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de la instal∙lació 
quan  es  venguin  productes  de  qualsevol  mena  que  puguin  corroir,  deteriorar,  tacar  o 
perjudicar de qualsevol altra manera el paviment o sòl públic. 

- Reparar els desperfectes que causi a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, jardineria i 
mobiliari urbà en general. 

 
B.3) Obligacions en l’exercici de l’activitat: 
 

- Les  persones  físiques  titulars  de  l’autorització  estan  obligades  a  exercir  personalment 
l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els 
seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i assalariats. Tots ells donats d’alta 
a la Seguretat Social en el règim que correspongui. 

- Mantenir les parades en un estat de conservació adequat. 
- Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi la normativa general i sectorial 

específica en relació a les instal∙lacions, equips i productes a la venda. 
- Vestir  neta  i  acuradament  i mantenir  un  tracte  correcte  amb  els  altres marxants,  amb  els 

funcionaris municipals i amb el públic en general. 
- Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva concessió, amb 

la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat. 
- Exhibir la mercaderia de taulell endins. 
- No exhibir en cap cas, els productes de venda sobre el terra o paviment, ni situar‐los a una 

alçada inferior a 80 cm. 
- Habilitar  en  el  cas  de  les  parades  que  venguin  roba  o  articles  que  els  compradors  s’han 

d’emprovar, a l’interior o darrera de cada parada els emprovadors necessaris, que han de ser 
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tancats. 
- Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat. 
- Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu 

dels productes, i l’import de la seva compra. 
- Donar el pes i la mesura exactes. 
- Col∙locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic (PVP) s’ha d’indicar de forma 

inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible. 
- Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. 

Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada. 
- Proporcionar tiquet de compra, factura o comprovant de venda a tothom. 
- Disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia i exhibir el rètol anunciador de la 

seva existència. 
- Disposar  de  la  senyalització  i  els  cartells  d’informació  general  de  caràcter  fix,  així  com  els 

documents d’oferta de serveis redactats almenys en català. 
 
ARTICLE 23. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA 
 
Tots  els  titulars de  llocs  de  venda podran disposar d’un període de  fins  a un mes  en  concepte de 
vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan competent. 
 
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per vacances haurà de 
notificar a l’ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà l’activitat. 
 
S’ha de comunicar a l’ajuntament amb una antelació mínima de mes/mesos el període de vacances de 
què preveu gaudir. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que és el mes d’agost. 
 
ARTICLE 24. ABSÈNCIES JUSTIFICADES 
 
Es consideren absències justificades, sempre que estiguin degudament acreditades, les següents: 
 

1. 2 dies de realització del mercat en cas de matrimoni. 
2. 1 dia de realització del mercat en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents 

fins  al  segon  grau  de  consanguinitat  o  afinitat. Quan  per  aquest motiu  es  necessiti  fer  un 
desplaçament fora del terme municipal, el termini serà de 2 dies. 

3. 1 dia per trasllat de domicili habitual. 
4. El temps indispensable, pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, 

comprenent l’exercici del dret de vot. 
5. L’avaria  del  vehicle  en  què  es  transporti  la  mercaderia,  que  dificulti  el  desenvolupament 

normal de l’activitat comercial. 
 
CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT 
 
ARTICLE 25. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL MERCAT 
 
Correspon  a  l’ajuntament  exercir  la  vigilància  i  inspecció  del  mercat.  Podrà  adoptar  les  mesures 
cautelars necessàries,  incloses  la  immobilització  i el decomís dels productes adulterats, deteriorats, 
falsificats o fraudulents que puguin suposar un risc pel consumidor. 
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Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar. 
 
En el cas d’infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris posats a la venda, les 
autoritats encarregades del control adoptaran les mesures necessàries amb la finalitat de controlar‐ne 
el risc per a la salut. 
 
L’ajuntament designarà el Personal del Mercat, a qui li correspondrà el control del mercat, situar els 
marxants als seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal∙lació 
i transcurs del mercat, i tot allò que afecti a l’ordre, la disciplina i la neteja. Serà l’encarregat de disposar 
les mesures necessàries per el bon funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a 
l’òrgan competent. 
 
Correspon a la Policia Municipal la vigilància de la zona del mercat, que podrà actuar també en tasques 
de control de mercat, en col∙laboració amb el personal del mercat. 
 
Correspon  a  la  Inspecció  Sanitària,  examinar,  les  condicions  sanitàries  dels  articles  d’alimentació 
destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions deficients. 
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada també pot efectuar controls sobre els àmbits de les 
seves competències sectorials, en relació a l’activitat comercial dels marxants en el mercat. 
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR 

 
ARTICLE 26. TIPUS D’INFRACCIONS 
 
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, greus i molt greus. 
 
Les infraccions prescriuran: 
 

- les lleus als sis mesos 
- les greus als dos anys 
- i les molt greus als tres anys 

 
A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir de la data de 
comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà en compte la data de finalització 
de l’activitat il∙lícita. 
 
INFRACCIONS LLEUS 
 
Tindran consideració d’infraccions lleus: 
 

1. El  comportament  que  produeixi molèsties  al  públic  o  altres  paradistes  i  el  contrari  a  les  i 
normes de convivència dins el recinte del mercat. 

2. L’incorrecte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de l’activitat. 
3. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades. 
4. No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la documentació relativa a la 

parada. 
5. L’incompliment  de  qualsevol  de  les  disposicions  que  conté  l’Ordenança,  que  no  tinguin  el 
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caràcter de greus o molt greus. 
6. Realitzar operacions de pesada i mesura, fora de la vista del públic. 

 
INFRACCIONS GREUS 
 
Tindran consideració d’infraccions greus: 
 

1. La reincidència d’infraccions lleus dins el període d’un any.5 
2. La manca  de  neteja  del  lloc  reservat  i  el  seu  entorn, mentre  es  realitza  la  venda  i  un  cop 

finalitzat el mercat i retirades les instal∙lacions. 
3. La  negativa  o  la  resistència  a  subministrar  dades  o  a  facilitar  la  informació  requerida  pel 

personal  autoritzat,  amb  vista  al  compliment  de  les  funcions  d’informació,  investigació  i 
inspecció en les matèries objecte de la present ordenança, com també el fet de subministrar 
informació inexacta. 

4. Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat. 
5. La desobediència a les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament del mercat 

doni el personal del mercat. 
6. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats. 
7. La venda de productes no compresos en la corresponent autorització. 
8. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 
9. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense autorització del 

personal del mercat o sense ajustar‐se a les condicions d’aquesta. 
10. No  tenir  a  disposició  del  personal  d’inspecció  les  factures  i  comprovants  de  compra  dels 

productes que es posin a la venda. 
11. Posar música o megafonia, a excepció de  les parades específicament destinades a  la venda 

d’articles musicals i sempre que en aquest cas el volum no molesti ni a la resta de comerciants 
ni als ciutadans. 

12. La connivència amb la venda il∙legal. 
 

13. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat. 
 
INFRACCIONS MOLT GREUS 
 
Tindran consideració d’infraccions molt greus: 
 

1. La reincidència d’infraccions greus dins el període d’un any.6 
2. El fet de subministrar informació o documentació falsa. 
3. Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat. 
4. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat. 
5. Tenir treballant a la parada menors, en edat d’escolaritat obligatòria. 
6. La  resistència,  la  coacció  o  la  represàlia,  o  la  temptativa  de  fer‐ne,  contra  els  funcionaris 

facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o d’inspecció en les matèries 
objecte de l’Ordenança. 

7. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a 

 
5 La reincidència consisteix en la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció quan així s’hagi declarat per resolució ferma. 

 
6 La reincidència consisteix en la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció quan així s’hagi declarat per resolució ferma. 
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l’ajuntament per un temps de dies. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de 
comunicar‐se per escrit. 

8. Les infraccions per frau, adulteració o engany. 
9. No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés. 
10. Exercir l’activitat sense autorització municipal. 

 
ARTICLE 27. SANCIONS 
 
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o revocació 
absoluta de l’autorització. 
 

 Infraccions lleus: 
 

I. Advertiment 
II. Multa fins 750,00€ 

 

 Infraccions greus: 
 

I. Suspensió de l’autorització de 1 a 6 mesos 
II. Multa de 751,00 € fins 1.500,00 € 

 

 Infraccions molt greus: 
 

I. Revocació de l’autorització 
II. Multa de 1.501,00 € fins 3.000,00 € 

 
Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries com: 
 

 La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos a la salut 
de les persones. 

 El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense disposar 
de la preceptiva autorització. 

 
ARTICLE 28. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 
 
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 
 

1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que d’aquest 
incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers. 

2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció. 
3. El grau d’intencionalitat. 
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats. 
5. La quantia del benefici il∙lícit. 

 
6. El volum de vendes. 
7. La situació de predomini de l’infractor al mercat. 
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics. 
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9. El risc de dany a la salut i seguretat. 
10. A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel∙lats. 

 
ARTICLE 29. COMPETÈNCIA I RÈGIM SANCIONADOR 
 
Correspon a l’Alcalde/essa la competència per imposar les sancions que preveu aquesta Ordenança, 
prèvia la tramitació del corresponent expedient sancionador, d’acord amb el previst en la normativa 
vigent en matèria de potestat sancionadora. 
 
Correspon  a  la  Generalitat  de  Catalunya, mitjançant  la  direcció  general  competent  en matèria  de 
comerç exercir les competències sancionadores en matèria de venda no sedentària, en els següents 
supòsits: 
 

1. La venda practicada fora dels perímetres o indrets autoritzats o bé amb la transgressió dels 
dies i els horaris establerts per la normativa. 

2. La venda practicada per qualsevol persona no autoritzada o per comerciants que incompleixen 
els requisits que estableixen aquesta llei, els reglaments o les ordenances reguladores. 

3. La venda practicada en llocs que no reuneixen les condicions que estableixen aquest text, els 
reglaments o les ordenances reguladores. 

4. La venda practicada sense exhibir la autorització corresponent de manera visible i permanent 
en la parada de venda. 

5. L’incompliment dels requisits per a l’exercici de la venda en vehicles tenda. 
 
L’alcalde/essa,  exercirà  les  competències  sancionadores  en  matèria  de  salut  pública  i/o  consum, 
d’acord amb el previst en la seva normativa especifica, i en qualsevol cas, en els següents supòsits: 
 

1. No  tenir  a  disposició  del  públic  els  fulls  oficials  de  reclamació,  queixa  i  denúncia  i  el  rètol 
anunciador de la seva existència. 

2. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 
3. No proporcionar tiquet de compra, factura o comprovant de venda a tothom. 
4. L’incompliment dels  requisits higiènic  ‐  sanitaris  i  de  les obligacions o prohibicions d’altres 

normes sanitàries. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran les normes de règim local, el Text 
refós de la llei sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç 
interior, modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, així com la Llei 
33/2003, de 23 de novembre, patrimoni de les administracions públiques i el Decret 162/2015, de 14 
de Juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. Així com la legislació en matèria de consum 
i salut pública. 
 
Segona. Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació  vigent  i  altres  normes  de  desenvolupament,  i  els  que  incloguin  remissions  a  preceptes 
d’aquesta, s’entendran automàticament modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de l’entrada en vigor 
del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat 
interior, resten automàticament prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada 
en vigor del decret  legislatiu esmentat, és a dir,  fins el 6 d’octubre de 2025  i  són prorrogables, de 
manera expressa, per períodes similars. 
Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’ajuntament, pel termini que resti 
de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 14 d’aquesta Ordenança. 
 
Segona. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de l’entrada en vigor 
del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat 
interior, i abans de l’entrada en vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entenen concedides per un 
període de quinze anys. 
 
Aquestes  autoritzacions  són  prorrogables,  de  manera  expressa,  per  períodes  similars  i  també 
transmissibles, prèvia comunicació a l’ajuntament, pel termini que resti de la pròrroga en els supòsits 
previstos a l’article 14 d’aquesta Ordenança. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queda derogada l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Canet de Mar en data 
30 de maig de 2013, pel Ple de l’ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del procediment d’aprovació 
d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
ANNEX ORDENANÇA PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA 
 
Apartat 1. Sol∙licitant 
 
Poden sol∙licitar  l’autorització municipal per exercir  l’activitat de venda no  sedentària  les persones 
físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d’obrar, que no estiguin compreses 
en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb l’administració previstos a l’article 60 de la Llei 
de contractes del sector públic. 
 
Apartat 2. Inici del procediment 
 
El procediment s’iniciarà mitjançant resolució de l’Ajuntament de Canet de Mar, que es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província i s’exposarà en el tauler d’anuncis (i en el seu cas en la pàgina web). 
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En l’esmentada resolució s’indicarà que el termini per resoldre les sol∙licituds presentades serà de dos 
mesos des de la petició i que la manca de resolució expressa ultrapassat aquest termini tindrà efectes 
desestimatoris (arts. 56 i 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre). 
 
Les sol∙licituds per participar en el procediment hauran d’indicar: 
 

a) Nom i cognoms del peticionari, o raó social 
b) Número del DNI/NIF/NIE o CIF en el cas de les persones jurídiques 
c) Domicili 
d) Descripció de les instal∙lacions i dels articles de venda 
e) Nombre de metres que precisa ocupar 
f)  En el cas de persones jurídiques a més es farà constar: 

 
- Referència a la documentació justificativa de la representació legal que ostenta la 

persona que signa la sol∙licitud. 
- Referència al nom, domicili, i DNI/CIF/NIE de l’empleat o soci de l’entitat que vagi a fer 

ús de l’autorització per compte d’aquesta 
 
Amb la sol∙licitud caldrà aportar una declaració responsable en la que el sol∙licitant manifesti: 
 

- el compliment dels requisits establerts 
- disposar de la documentació que ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat 
- mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització 

 
La declaració responsable, a més, haurà d’incloure els següents extrems: 
 

- estar d’alta en  l’epígraf corresponent de  l’IAE  i al corrent del pagament de  la corresponent 
tarifa, o en cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats tributaris 

- estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social 
- en el cas de comerciants extracomunitaris, disposar d’autorització de residència i treball per 

compte propi que estableix la normativa especifica vigent 
- haver  contractat  o  contractar  una  assegurança  de  responsabilitat  civil  amb  cobertura  dels 

riscos derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada per una cobertura mínima 
de 300.000,00€. 

- complir  tots aquells  requisits que estableixen  les reglamentacions específiques a aplicar als 
productes a vendre 

 
Apartat 3. Instrucció del procediment 
 
Quan les sol∙licituds no compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior, L’ajuntament requerirà 
a  l’interessat perquè en el  termini de deu dies hàbils  esmeni  la mancança o  aporti  el document o 
documents preceptius, amb l’advertiment que de no fer‐ho, s’entendrà desistida la seva petició, i que 
aquesta  s’arxivarà  (art.  71  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú) 
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Per formular la proposta de resolució escaient, els serveis tècnics municipals hauran d’emetre informe 
valorant  les  sol∙licituds  degudament  presentades,  i  sempre  tenint  en  compte  les  disponibilitats  de 
l’ajuntament, d’acord amb els criteris definits en l’apartat 5 d’aquest annex. 
 
Apartat 4. Tipologia de parades 
 
 Els llocs de venda a adjudicar, es distribueixen en les següents tipologies de producte: 
 

Nombre de 
parades 

Sector comercial  

  Quotidià Alimentari 

  Quotidià no alimentari 

  Equipament de la llar 

  Equipament de la persona 

  Lleure i cultura 

  Altres 

 
- Sector  quotidià  alimentari.  fruita,  verdura,  hortalisses;  carn  i  derivats,  ocells,  ous,  conills, 

cacera  i  derivats;  pesca  salada  i  altres;  pastisseria,  confiteria,  llet  i  productes  làctics;  vins  i 
begudes de  tota mena;  comerç  al  detall  de productes d’alimentació  i  begudes en  general; 
plantes i herbes en herbolaris. 

- Sector  quotidià  no  alimentari.  productes  de  drogueria,  perfumeria  i  cosmètica,  neteja, 
pintures, papers  i  altres productes per a  la decoració  i  productes químics;  articles per a  la 
higiene i neteja personal. 

- Equipament de la llar. productes tèxtils, confeccions per a la llar; catifes, tapisseria; mobles 
(excepte  els  d’oficina);  material  i  aparells  elèctrics,  electrodomèstics  i  altres  aparells  d’ús 
domèstic amb energia diferent de l'elèctrica i mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria, 
adornament,  regals;  materials  de  construcció  i  articles  i  mobiliari  de  sanejament;  portes, 
finestres  i persianes, motllures  i marcs,  tarimes  i parquet‐mosaic,  cistells  i articles de suro; 
articles de bricolatge; altres articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; 
llavors, flors, plantes i animals petits. 

- Equipament  de  la  persona.  tota mena de peces  de  vestir  i  lligadures;  llenceria  i  cotilleria; 
merceria; peces especials; calçat, articles de pell i d’imitació; confeccions de pelleteria; joieria, 
rellotgeria i bijuteria; béns usats. 

- Lleure i cultura. instruments musicals i accessoris; segells, monedes, medalles,aparells mèdics, 
ortopèdics, òptics i fotogràfics; llibres, diaris, papereria i belles arts; joguines, articles i roba 
d’esport. 

- Altres. altres productes al detall no especificats a excepció dels articles per a l’equipament de 
la llar no classificats en altres llocs. 

 
 
 
 
Apartat 5. Criteris de valoració 
 
Als efectes de poder emetre la proposta de resolució, els serveis tècnics municipals que hagin d’emetre 
informe hauran de tenir en compte els criteris de valoració següents: 
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MIX COMERCIAL  Si  el  concurs  es  subdivideix  en  funció  de  les 
diferents categories de productes de venda, no cal 
incloure’l.  
Si no és el cas, es pot establir puntuacions més altes 
per  aquelles  activitats  que  es  considerin 
prioritàries. 
 

Fins  a  20 
punts 

 

PRODUCTES  a) Productes Km. 0 
b) Ecològics     
c) Comerç just     
d) Amb distintiu de qualitat     
e) Propis (cultiu, confecció o fabricació)   
 

 

Fins  a  25 
punts 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL 
LLOC DE VENDA 
 

Qualitat i seguretat de l’estructura i els components 
de  les  parades  .  tendal,  retolació,  disseny, 
presentació dels productes, i altres (innovació, etc). 

Fins  a  25 
punts  

 
 

MILLORES  EN  LA 
PRESTACIÓ  DELS 
SERVEIS 
 

Activitats que millorin l’atenció al client.  
a) Emprovadors     
b) Utilització de bosses compostables   
c) Caixa enregistradora 
d) Pagament amb targeta de crèdit. 
e) Altres 
   
 

 

Fins  a  25 
punts 

 

FOMENT  DE 
L’OCUPACIÓ 

Per  cada  empleat  del  sol∙licitant  de  l’autorització 
donat  d'alta  en  el  règim  general  de  la  Seguretat 
Social, ocupat en la parada objecte de sol∙licitud. 
 

Fins  a  5 
punts 

Total puntuació màxima  100 punts 

 
La proposta de resolució valorarà numèricament cadascuna de les sol∙licituds presentades i proposarà 
l’adjudicació de l’autorització a la/les que obtingui/n la major puntuació. En cas d’empat es procedirà 
a un sorteig entre aquestes sol∙licituds. 
 
 
Apartat 6. Resolució del procediment 
 
La resolució del procediment correspondrà  a l’Ajuntament de Canet de Mar  que  serà qui atorgui les 
corresponents autoritzacions, amb el contingut previst en l’Ordenança de venda no sedentària de data 
   
 
Apartat 7. Llista d’espera 
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Quan el nombre de sol∙licituds superi el d’autoritzacions a concedir, l’ajuntament formarà una llista 
d’espera  en  la  que  s’inclouran  les  que  han  restat  excloses.  Aquesta  llista  s’ordenarà  per  grups  de 
productes i dins de cadascú s’inclouran les sol∙licituds per ordre decreixent de la puntuació obtinguda. 
 
Si el  titular d’una autorització  renunciés a  la mateixa, així  com també si  l’autorització  restés  sense 
efecte  per  qualsevol  altra  causa,  l’ajuntament  podrà  concedir‐la  atenent‐  se  a  l’ordre  de  la  llista 
d’espera del corresponent grup de productes. 
 
Aquesta llista d’espera tindrà una vigència màxima de dos anys des de la data de resolució de l’últim 
concurs. 

 
Vist  que  la  Comissió  Assessora,  reunida  en  sessió  de  data  26  de  setembre  de  2016,  prèvia  l’oportuna 
convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.‐ Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària de, perquè l’Ajuntament de 
Canet de Mar apliqui adequadament la legislació actual en aquest àmbit. 
 
SEGON.‐ El text d’aquesta Ordenança és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de  Barcelona  (BOPB)  de  data  1  d’agost  de  2016,  a  excepció  de  l’annex  relatiu  al  procediment  de  les 
autoritzacions de venda no sedentària. 
 
TERCER.‐ Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, per un 
període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a partir 
de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOPB. 
 
QUART.‐ Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al web municipal. 
 
CINQUÈ.‐ En  cas de no haver‐hi  cap  reclamació o  suggeriment,  aquesta Ordenança  s’entendrà  aprovada 
definitivament sense necessitat de cap nou acord. 
 
SISÈ.‐ Un cop transcorregut el període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions  i 
suggeriments, publicar el text íntegre de l’annex relatiu al procediment de les autoritzacions de venda no 
sedentària al BOP. Així mateix, inserir publciació en el DOGC i al web municipal, on s’anunciarà la referència 
al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
SETÈ.‐  L'entrada en vigor de  la present Ordenança deixa sense efecte qualsevol altra ordenança, acord o 
resolució adoptats a l'empara de la legislació derogada per la normativa general vigent. 
 
VUITÈ.‐ Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat autònoma, dins del termini 
dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
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La  senyora  Coia  Tenas Martínez,  regidora  delegada  de  Promoció  Econòmica  i  Règim  Intern,  explica  que 
aquesta modificació ve donada per adaptar l’Ordenança que hi havia en vigor a la nova normativa actual de 
la Generalitat i es tracta de canvis purament tècnics que estan detallats a l’expedient. 
 
6.‐ ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim local aprovat per 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova  el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals,  sotmet  a  la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de tres punts no inclosos a l’ordre del dia: 
 
6.1.‐ Aprovació del conveni de solució extraprocessal de conflictes entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’empresa Sorea‐Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SA 
 
6.2.‐  Aprovació  proposta  de  tarifes  del  servei  d’abastament  d’aigua  presentada  per  la  societat 
concessionària Sorea, SA 
 
6.3.‐ Aprovació del compte general de l’exercici 2015, integrat pel compte de l’Ajuntament i el compte de 
l’organisme autònom administratiu Ràdio Canet 
 
La senyora alcaldessa explica que un cop votada la urgència dels dos primers punts presentats, l’explicació i 
el debat de tots dos es faran conjuntament. Explica que la urgència d’aquests dos punts ve donada perquè la 
reunió amb l’empresa no va poder fer‐se fins dilluns. Com que en aquesta reunió es va arribar a un acord, 
van considerar que era interessant incloure’ls en aquest Ple com a punts d’urgència, per poder aplicar‐los al 
més aviat possible. 
 
Pel que  fa al  compte general de  l’exercici 2015,  la urgència ve donada pel  fet que el  termini d’exposició 
pública es va acabar ahir i, per tant, no es podia incloure en l’ordre del dia. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, demana que la urgència d’aquests tres 
punts es pugui votar per separat. 
 
La senyora alcaldessa no hi té cap inconvenient i passa a la votació de la urgència del primer punt, la qual és 
apreciada i declarada per dotze 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 i Àngels 
Isart  Falceto,  un  vot  en  contra  del  regidor Marc  Jiménez  Torres,  i  tres  abstencions  dels  regidors  Toni 
Romero Carbonell, Cristina Soler Vilchez i Sílvia Tamayo Mata. 
 
Després de la votació de la urgència del primer punt, la senyora alcaldessa manifesta que l’explicació dels 
dos primers es farà conjuntament i cedeix la paraula al senyor Gregori. 
 
El  senyor  Laureà  Gregori  Fraxedas,  tinent  d’alcalde  d’Administració Oberta,  explica  que,  si  no  hi  ha  cap 
inconvenient, com que els dos assumptes tenen molta relació entre ells, encara que es votin per separat, 
creu que és més productiu fer l’explicació i el debat de manera conjunta. 
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La senyora Tamayo explica que ha demanat que es votés la urgència per separat perquè la senyora alcaldessa 
ha comentat de votar la urgència dels tres punts conjuntament, amb el compte general inclòs. Explica que 
considera que els dos primers assumptes sí que poden anar conjuntament, però no l’últim. 
 
Aclarit aquest aspecte,  la  senyora alcaldessa passa a  la votació de  la urgència del  segon punt,  la qual és 
apreciada i declarada per dotze 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 i Àngels 
Isart  Falceto,  un  vot  en  contra  del  regidor Marc  Jiménez  Torres,  i  tres  abstencions  dels  regidors  Toni 
Romero Carbonell, Cristina Soler Vilchez i Sílvia Tamayo Mata. 
 
 
 
 
6.1.‐ APROVACIÓ DEL CONVENI DE SOLUCIÓ EXTRAPROCESSAL DE CONFLICTES ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’EMPRESA SOREA‐SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMINETO DE AGUA, SA 
 
Atès  que,  des  de  l’any  2012,  l’Ajuntament  i  l’empresa  concessionària  del  servei municipal  d’abastament 
d’aigua potable SOREA, SA han tingut diverses controvèrsies relatives a l’aprovació de les tarifes del Servei i 
a  la  fiscalització  dels  comptes  d’explotació  que  han  derivat  en  un  seguit  de  processos  contenciosos 
administratius que es resumeixen seguidament: 
 
RCA   95/2013     Jutjat del contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona 
RCA 182/2013    Jutjat del contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona 
RCA   10/2014    Jutjat del contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona 
RCA 217/2014  Jutjat del contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona 
RCA 277/2014  Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
RCA 428/2015  Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
RCA   10/2016    Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de  

Justícia de Catalunya 
RCA 132/2016  Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
Atès que ambdues parts han considerat que les diferents controvèrsies existents podrien solucionar‐se en el 
marc de la relació contractual és pel que, en data 26 de setembre de 2016, han formalitzat un conveni que 
té  com  a  finalitat,  en  essència,  establir  una  sèrie  de  criteris  comuns  per  a  solucionar  els  conflictes 
d’interpretació existents i donar per finalitzats els diversos processos judicials en tràmit. 
 
Vist el contingut del conveni de solució extraprocessal signat entre l’alcaldessa i un representant de l’empresa 
concessionària SOREA, SA, en data 26 de setembre de 2016, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE SOLUCIÓ EXTRAPROCESSAL DE CONTROVÈRSIES ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR I SOREA‐SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A. 
 
Canet de Mar, a 26 de setembre de 2016. 

 
REUNITS 

 
La Sra. Blanca Arbell i Brugarola, Alcaldessa‐Presidenta de l’Ajuntament de Canet de Mar, actuant en 
nom i representació de la Corporació (d’ara endavant, l’Ajuntament”), nomenada per acord del Ple de 
la Corporació municipal en la seva sessió de 11 de juny de 2015, en virtut de les competències que li 
atorga l’article 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant, el “DL 2/2003”). 

 
I el Sr. Ramon Albareda Roca , amb DNI núm. xx, actuant en nom i representació de la mercantil SOREA‐
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A. (d’ara endavant, “SOREA”), amb CIF núm. 
A‐08146367,degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Actua degudament facultat per 
a la signatura del present Conveni, segons es desprèn de l’escriptura d’apoderament atorgada per la 
mercantil “SOREA SA “ en data 2 de maig de 2016 davant la notaria de Barcelona Sra. Maria Isabel 
Gabarró Miquel, sota el núm. 1.033 del seu protocol  

 
Intervé també la Sra. Núria Mompel i Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar als sols efectes 
de donar fe pública d’aquest acte. 

 
D’ara  endavant,  l’Ajuntament  i  SOREA  seran  referides,  conjuntament,  com  a  les  “Parts”,  i 
individualment cadascuna d’elles com la “Part”. 
 

MANIFESTEN 
 

I. Que SOREA gestiona el servei municipal d’abastament d’aigua potable a Canet de Mar (d’ara 
endavant, el “Servei”) en virtut del contracte formalitzat en data 13 de juny de 1995 entre les 
Parts, i el Conveni per l’adequació i pròrroga del contracte per a la gestió del servei municipal 
d’aigua potable del terme municipal de Canet de Mar formalitzat en data 1 de febrer de 2002. 

II. Que les Parts han tingut diverses controvèrsies relatives a l’aprovació de la tarifa del Servei i a 
la fiscalització dels comptes d’explotació del servei, que han derivat en el següents processos 
contenciosos‐administratius  interposats per ambdues parts  (d’ara endavant, els  “Processos 
Contenciosos‐Administratius”): 

 

Núm. de recurs 
Òrgan 
jurisdiccional 

Part 
recurrent 

Objecte 

95/2013 
Jutjat  Contenciós‐
Administratiu núm. 
1 de Barcelona 

SOREA 

Decret  d’Alcaldia  núm. 
125/2013, de 31 de gener, pel 
qual  es  desestima  recurs  de 
reposició presentat per SOREA 
contra  el  Decret  d’Alcaldia 
núm.  1369/2012,  de  13  de 
desembre,  pel  qual  s’aproven 
els  comptes  d’explotació  del 
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Núm. de recurs 
Òrgan 
jurisdiccional 

Part 
recurrent 

Objecte 

Servei  corresponents  als 
exercicis 2009, 2010 i 2011. 

182/2013 
Jutjat  Contenciós‐
Administratiu núm. 
7 de Barcelona 

SOREA 

Acord  del  Ple  de  4  d’abril  de 
2013, pel qual es desestima el 
recurs  de  reposició  presentat 
per  SOREA  contra  l’Acord  del 
Ple de 31 de gener de 2013 pel 
qual  s’aproven  les  tarifes  del 
Servei. 

10/2014 
Jutjat  Contenciós‐
Administratiu núm. 
8 de Barcelona 

Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

Acord del Ple produït per silenci 
administratiu  positiu,  de  data 
14  de  novembre  de  2009,  pel 
qual s’emeté informe favorable 
a  la  sol∙licitud  d’aprovació  de 
tarifes  del  Servei,  prèviament 
declarat lesiu per l’Ajuntament. 

 
217/2014  

Jutjat  Contenciós‐
Administratiu núm. 
16 de Barcelona 

SOREA 

Acord del Ple de 27 de març de 
2014, pel qual es desestima el 
recurs  de  reposició  presentat 
en data 20 de gener de a 2014 
per  SOREA,  contra  l'Acord  del 
Ple  de  28  de  novembre  de 
2013,  pel  qual  s'acorda 
informar  desfavorablement 
una  sol∙licitud  de  modificació 
de les tarifes del servei. 

277/2014 

Sala  Contenciosa‐
Administrativa  del 
Tribunal  Superior 
de  Justícia  de 
Catalunya 

SOREA 

Resolució  del  Conseller 
d’Empresa  i  Ocupació  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  de  7 
de  maig  de  2014,  que 
desestima  el  recurs  d’alçada 
interposat  per  SOREA  contra 
l’Acord de la Comissió de Preus 
de  Catalunya  de  19/12/2013, 
que denegava  la  revisió de  les 
tarifes  del  servei  de 
subministrament  d’aigua  de 
Canet  de  Mar  en  baixa,  a 
l’expedient A‐147/13 

428/2015 

Sala  Contenciosa‐
Administrativa  del 
Tribunal  Superior 
de  Justícia  de 
Catalunya 

SOREA 

Resolució  del  Conseller  de 
Territori  i  Sostenibilitat  de  la 
Generalitat de Catalunya de 22 
de  setembre  de  2015,  per  la 
que  s’acorda  desestimar  el 
recurs  d’alçada  interposat 
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Núm. de recurs 
Òrgan 
jurisdiccional 

Part 
recurrent 

Objecte 

contra l’acord de la Comissió de 
Preus de Catalunya de data 31 
d’octubre de 2014, pel qual es 
denega  la  sol∙licitud de SOREA 
de  modificar  les  tarifes  el 
Servei. 

10/2016 

Sala  Contenciosa‐
Administrativa  del 
Tribunal  Superior 
de  Justícia  de 
Catalunya 

SOREA 

Resolució  del  Conseller  de 
Territori  i  Sostenibilitat  de  la 
Generalitat de Catalunya de 25 
de  novembre  de  2015,  per  la 
que  s’acorda  desestimar  el 
recurs  d’alçada  interposat 
contra l’acord de la Comissió de 
Preus de Catalunya de data 14 
de  març  de  2013,  pel  qual 
s’autoritzen les tarifes el Servei. 

132/2016  

 
Jutjat  Contenciós‐
Administratiu núm. 
15 de Barcelona 

 
SOREA 

Decret  d’Alcaldia  núm. 
107/2016, de 15 de febrer, que 
desestima  el  recurs  de 
reposició  interposat  el  18  de 
gener  de  2016  per  SOREA, 
contra  el  Decret  d'Alcaldia 
núm.  1280/2015,  de  15  de 
desembre,  pel  qual  es 
desestima  la  sol∙licitud  de 
regularització  o  compensació 
econòmica  per  part  de 
l'Ajuntament  per  import  de 
118.882,89  €  i  es  requereix  a 
Sorea  perquè  regularitzi 
l'import  cobrat  en  excés  als 
abonats de la concessió d'aigua 
de  Canet  de  Mar  i  justifiqui 
l'Ajuntament  l'import  de 
regularització aplicat. 

 
III. Que les Parts consideren que la controvèrsia existent pot solucionar‐se, en el marc de la relació 

contractual existent entre l’Ajuntament de Canet de Mar i de SOREA, mitjançant l’aprovació 
de la proposta de tarifa del Servei que s’acompanya com a Annex I al present conveni. Aquesta 
proposta de tarifa del Servei és conforme a les disposicions contractuals i al principi d’equilibri 
econòmic financer del contracte.  

IV. Que l’aprovació de la proposta de tarifa del Servei per part del Ple municipal, comportarà el 
desistiment  de  tots  els  Processos Contenciosos‐Administratius  interposats per  SOREA  i  per 
l’Ajuntament de Canet de Mar  relacionats en  l’expositiu  II, per haver‐se  trobat una solució 
extraprocessal a la controvèrsia existent. 
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V. En virtut de les consideracions anteriors, les Parts acorden signar el present Conveni, d’acord 
amb les següents 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.‐ OBJECTE 
 
El present Conveni té per objecte l’establiment d’una solució extraprocessal de la controvèrsia existent 
entre  les Parts en relació amb la tarifa  i els comptes del Servei, que haurà de ser aprovada pel Ple 
municipal. Aquesta solució extraprocessal consisteix en:  
 

 la subscripció del present conveni;  

 la suspensió dels Processos Contenciosos‐Administratius;  

 la tramitació de procediment d’aprovació de tarifa del Servei, que s’acompanya com a Annex I, a 
efectes de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament;  

 la  fixació d'un criteri  comú per a determinar, a partir d'ara,  la  retribució del concessionari  i  les 
despeses generals 

 la  renúncia  per  part  de  SOREA  al  dèficit  generat  des  del  últim  trimestre  de  l’any  2013  fins  a 
desembre de 2015 com conseqüència de l’increment de les tarifes de subministrament d’aigua en 
alta del Servei Comarcal d’abastament d’aigua a les poblacions del Maresme Nord. 

 el desistiment de tots els Processos Contenciosos‐Administratius; i  

 la renúncia per les dues Parts de formular qualsevol reclamació o exercici de drets relacionats amb 
les tarifes del servei públic, o amb les resolucions judicials dictades en els Processos Contenciosos‐
Administratius,  així  com  a  la  renúncia  de  reclamar  qualsevol  indemnització  econòmica  per 
suposats desequilibris produïts fins a la data de signatura del present conveni. 

 
SEGONA.‐ SUSPENSIÓ DELS PROCESSOS CONTENCIOSOS‐ADMINISTRATIUS 
 
Amb la signatura del present Conveni les Parts sol∙licitaran de manera conjunta la suspensió de tots i 
cada  un  dels  Processos  Contenciosos‐Administratius,  en  la  fase  o  instància  en  la  que  es  trobin  en 
l’actualitat.  A  la  sol∙licitud  de  suspensió  presentada  davant  de  l’òrgan  jurisdiccional  corresponent 
s’acompanyarà còpia del present Conveni. 
 
TERCERA.‐  APROVACIÓ  DEL  CONVENI  I  TRAMITACIÓ  DE  PROCEDIMENT  D’APROVACIÓ  DE  LES 
TARIFES DEL SERVEI PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Per tal que aquest Conveni desplegui tots els seus efectes el mateix haurà de ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en tant que òrgan competent. 
 
Així mateix,  l’Ajuntament de Canet de Mar tramitarà el procediment d’aprovació de la proposta de 
tarifes que presenti SOREA, i que haurà de respondre, en essència, a la proposta que s’acompanya al 
present conveni com a Annex I.  
 
Una vegada ratificat el present Conveni i aprovada l’esmentada proposta de tarifa del Servei, per part 
del  Ple  de  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  previs  els  tràmits  oportuns,  les  Parts  presentaran 
conjuntament i simultàniament, davant dels òrgans corresponents, escrits de sol∙licitud de finalització 
de tots el recursos que es relacionen al Manifesten II d’aquest Conveni. 
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A la sol∙licitud s’acompanyarà una copia del conveni signat i un certificat de l’acord plenari que s’hagués 
adoptat. 
 
Pel  que  fa  al  recurs  contenciós‐administratiu  95/2013,  tramitat  davant  del  Jutjat  Contenciós‐
Administratiu núm. 1 de Barcelona, i que finalitzà en primera instància a través de la sentència núm. 
150/2016, de 15 de juliol, les Parts desistiran de qualsevol eventual recurs d’apel∙lació que hagi estat 
interposat, també mitjançant escrit presentat de manera conjunta per les Parts, i de manera simultània 
amb les sol∙licituds de finalització dels altres Processos Contenciosos‐Administratius. 
 
QUARTA.‐ FIXACIÓ DE CRITERIS COMÚNS PER A DETERMINAR LA TARIFA DEL SERVEI I PRESENTACIÓ 
ELS COMPTES D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI  
 
Els  principals  punts  del  conflicte  existent  entre  l'Ajuntament  i  Sorea  han  estat  en  relació  a  la 
determinació de les tarifes i a la presentació dels comptes d’explotació del servei.  
 
En relació amb aquestes dos punts i, dins d’aquesta proposta de solucionar les controvèrsies existents, 
les parts acorden que a partir d’ara: 
 
A.‐ En relació a la determinació de les tarifes: 
 
A.1.‐ La retribució del concessionari serà del 5% de l’import de la compra d’aigua i del 10% de l’import 
de les despeses d’explotació, d’acord amb el que consta a l’oferta presentada pel concessionari l’any 
1995. 
 
A.2.‐  L’import  de  les  despeses  generals  del  servei  de  Canet,  que  hauran  de  ser  oportunament 
justificades, inclouran els següents aspectes, d’acord amb allò previst en l’oferta del concessionari de 
l’any 1995: 
 
‐ Lloguer de l’oficina i el magatzem 
‐ Telèfon i atenció telefònica 
‐ Despeses de facturació i lectura de comptadors 
‐ Assegurances i prevenció de riscos laborals 
‐ Serveis bancaris 
 
Ambdues parts han acordat fixar un percentatge per aquest concepte del 6,3 % sobre la suma de les 
despeses d’explotació del servei, enteses com a tals, les que es relacionen a continuació: 
 

 Personal 

 Energia elèctrica 

 Compra d’aigua 

 Materials de conservació i treballs a tercers 

 Tractament 

 Transport 

 Impostos i Taxes. 
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Aquest percentatge es mantindrà invariable mentre no es produeixin canvis normatius que impliquin 
una modificació dels conceptes considerats en el càlcul de l’import de les despeses generals. 
 
A.3.‐ L’import de les despeses de personal s’ha de correspondre a l’estructura de personal del servei 
oferta pel concessionari l’any 1995, en aquest sentit, inclouran la següent estructura: 
 
Descripció      Dedicació 
Encarregat      50% 
Oficial 1ª      100% 
Oficial 2ª      100% 
Oficial 1ª      50% 
Oficial 2ª administratiu  40% 
Oficial 1ª electromecànic  40% 
Peó especialista    20% 
Auxiliar administratiu  100% 
 
El resultat d’aquestes acords es recull a l’estudi de tarifes que s’acompanya al present conveni com a 
Annex I. 
 
B.‐ En relació a la presentació dels comptes d’explotació del servei, a efectes de fiscalització: 
 
Els comptes d’explotació del servei inclouran els ingressos obtinguts i els seus costos associats durant 
l’anualitat  relatius  al  Servei  de  Canet  de  Mar  tals  com:  Premi  de  recaptació  de  l’ACA,  ingressos 
provinents  d’obres  a  tercers,  drets  de  connexió  i  altres  ingressos  derivats  de  la  gestió  del  servei 
municipal de subministrament d’aigua.  
 
CINQUENA.‐  COMPENSACIÓ  DEL  DÈFICIT  GENERAT  PER  L’INCREMENT  DE  LES  TARIFES  DE 
SUBMINISTRAMENT  D’AIGUA  EN  ALTA  DEL  SERVEI  COMARCAL  D’ABASTAMENT  D’AIGUA  A  LES 
POBLACIONS DEL MARESME NORD 
 
Les parts reconeixen que, atès que no s'ha pogut traslladar íntegrament a la tarifa vigent l'increment 
del preu de la compra d'aigua en alta aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Maresme en sessió de 
19 de març de 2013, s’ha generat un dèficit per SOREA. 
 
SOREA renuncia de forma expressa a reclamar a l’Ajuntament l’import del dèficit generat des del tercer 
trimestre de l’any 2013 fins a desembre de 2015. 
 
SISENA.‐ RENÚNCIA DE DRETS DE LES PARTS DERIVATS DELS ACTES ADMINISTRATIUS IMPUGNATS 
EN ELS PROCESSOS CONTENCIOSOS‐ADMINISTRATIUS I LES RESOLUCIONS JUDICIALS DICTADES EN 
ELS PROCESSOS CONTENCIOSOS‐ADMINISTRATIUS 
 
Finalitzats els Processos Contenciosos‐Administratius, les relacions entre les Parts, en allò referent a la 
tarifa  del  Servei  Públic  i  a  la  fiscalització  i  aprovació  els  comptes  d’explotació  del  servei,  es 
fonamentaran en la proposta de tarifa aprovada i en el previst en el present conveni.  
Ambdues parts renuncien a formular reclamacions de compensacions econòmiques, o restabliments 
d’equilibri econòmic financers, referents a exercicis passats. 
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Les Parts renuncien a qualsevol hipotètic dret que poguessin exercir enfront de l’altra Part, derivat dels 
actes  administratius  impugnats  per  SOREA  o  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  en  els  Processos 
Contenciosos‐Administratius.  
 
SOREA renuncia a exercir qualsevol dret derivat de la sentència núm. 150/2016, de 15 de juliol, dictada 
pel Jutjat Contenciós‐Administratiu núm. 1 en el recurs núm. 95/2013. SOREA renuncia en el futur a 
qualsevol sol∙licitud d’incidents d’execució d’aquesta sentència, o sol∙licitud d’indemnització relacionat 
amb qualsevol dret hipotètic reconegut per aquesta sentència. 
 
SOREA es compromet, de forma immediata a l’aprovació de la tarifa per part del Ple de l’Ajuntament, 
a liquidar a l’Ajuntament de Canet de Mar l’import total del deute generat en concepte de taxa per 
aprofitament especial del domini públic corresponent als anys 2008 (4T), 2009, 2010 i 2011. 
 
SETENA.‐ COMPLIMENT DEL PRESENT CONVENI 
 
Les Parts estan vinculades a les previsions del present conveni durant el temps de duració de la posició 
de SOREA com a gestora del Servei en virtut del contracte vigent. 
 
En cas que una Part s’aparti en el futur de les previsions del present conveni, l’altra Part deixarà d’estar 
vinculada per les renúncies de drets previstes en la clàusula anterior. Així mateix, la Part que vulneri el 
present conveni haurà de compensar a l’altra Part pels dany i perjudicis provocats. 
 
No  obstant  l’anterior,  pel  cas  que  Sorea  incompleixi  amb  l’obligació  de  desistir  dels  procediments 
contenciosos en tràmit, renuncia amb la signatura del present conveni, a reclamar qualsevol dret que 
li fos reconegut mitjançant una hipotètica sentència que els fos favorable en qualsevol dels Processos 
Contenciosos‐Administratius. 
 
Pel cas que en un futur el Ple de  l’Ajuntament no arribés a desistir del RCA 10/2014 per qualsevol 
causa, l’Ajuntament renuncia als drets que una hipotètica sentència favorable li pogués reconèixer. 
 
En  cas  que,  per  causes  alienes  a  les  Parts,  no  pugui  aplicar‐se  la  tarifa  del  Servei  aprovada  de 
conformitat amb la proposta que s’acompanya com a Annex I al present conveni, les Parts buscaran 
fórmules alternatives de satisfacció dels drets reconeguts en el present conveni. 
 
I perquè així consti, les Parts signen el present conveni per exemplar duplicat, a un sol efecte, en el lloc 
i la data assenyalats a l’encapçalament.” 
 

Vist l’informe núm. 16/2016, de secretaria i intervenció, emès en relació a l’anterior conveni que es transcriu 
a continuació: 
 

“Informe núm. 16/2016 de Secretaria i Intervenció, en relació al Conveni de solució extraprocessal 
de conflictes entre l’ajuntament de Canet de Mar i SOREA, SA. 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Lluís Viñas Peitabí, interventor 
municipal emeten el següent: 
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INFORME 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.‐ La companyia mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA (en endavant 
SOREA),  és  l’empresa  concessionària  del  servei municipal  de  subministrament  d’aigua  potable  del 
municipi, en virtut del contracte administratiu formalitzat en data 13 de juny de 1995. 
 
II.‐  Des  de  l’any  2012,  l’Ajuntament  i  l’empresa  concessionària  SOREA,  SA  han  tingut  diverses 
controvèrsies relatives a l’aprovació de les tarifes del Servei i a la fiscalització dels comptes d’explotació 
que  han  derivat  en  un  seguit  de  processos  contenciosos  administratius  que  es  resumeixen 
seguidament: 
 
RCA 95/2013   
Jutjat del contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona 
 
RCA 182/2013   
Jutjat del contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona 
 
RCA 10/2014   
Jutjat del contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona 
 
RCA 217/2014   
Jutjat del contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona 

RCA 277/2014  
Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya 

RCA 428/2015  
Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia  
de Catalunya 
 
RCA 10/2016   
Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
RCA 132/2016  
Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya 

III.‐ Ambdues parts han considerat que les diferents controvèrsies existents podrien solucionar‐se en 
el marc de la relació contractual i en aquest sentit, en data 26 de setembre de 2016, han formalitzat 
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un conveni que té com a finalitat, en essència, establir una sèrie de criteris comuns per a solucionar 
els conflictes d’interpretació existents i donar per finalitzats els diversos processos judicials en tràmit. 
 
OBJECTE DE L’INFORME 
 
La  finalitat  d’aquest  informe  és  analitzar  la  minuta  de  l’esmentat  Conveni  que  es  transcriu  a 
continuació: 
 

“CONVENI  DE  SOLUCIÓ  EXTRAPROCESSAL  DE  CONTROVÈRSIES  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE 
CANET DE MAR I SOREA‐SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A. 
 
Canet de Mar, a 26 de setembre de 2016. 

 
REUNITS 

 
La Sra. Blanca Arbell i Brugarola, Alcaldessa‐Presidenta de l’Ajuntament de Canet de Mar, actuant 
en nom i representació de la Corporació (d’ara endavant, l’Ajuntament”), nomenada per acord del 
Ple de la Corporació municipal en la seva sessió de 11 de juny de 2015, en virtut de les competències 
que li atorga l’article 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
mitjançant Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant, el “DL 2/2003”). 

 
I el Sr. Ramon Albareda Roca , amb DNI núm. xxx, actuant en nom i representació de la mercantil 
SOREA‐SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A. (d’ara endavant, “SOREA”), amb 
CIF núm. A‐08146367,degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Actua degudament 
facultat per a la signatura del present Conveni, segons es desprèn de l’escriptura d’apoderament 
atorgada per la mercantil “SOREA SA “ en data 2 de maig de 2016 davant la notaria de Barcelona 
Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, sota el núm. 1.033 del seu protocol  

 
Intervé també la Sra. Núria Mompel i Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar als sols 
efectes de donar fe pública d’aquest acte. 

 
D’ara  endavant,  l’Ajuntament  i  SOREA  seran  referides,  conjuntament,  com  a  les  “Parts”,  i 
individualment cadascuna d’elles com la “Part”. 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que SOREA gestiona el servei municipal d’abastament d’aigua potable a Canet de Mar (d’ara 

endavant, el “Servei”) en virtut del contracte formalitzat en data 13 de juny de 1995 entre les 
Parts, i el Conveni per l’adequació i pròrroga del contracte per a la gestió del servei municipal 
d’aigua potable del terme municipal de Canet de Mar formalitzat en data 1 de febrer de 2002. 

II. Que les Parts han tingut diverses controvèrsies relatives a l’aprovació de la tarifa del Servei i a 
la fiscalització dels comptes d’explotació del servei, que han derivat en el següents processos 
contenciosos‐administratius  interposats per ambdues parts  (d’ara endavant,  els  “Processos 
Contenciosos‐Administratius”): 
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Núm.  de 
recurs 

Òrgan 
jurisdiccional 

Part 
recurrent 

Objecte 

95/2013 

Jutjat Contenciós‐
Administratiu 
núm.  1  de 
Barcelona 

SOREA 

Decret d’Alcaldia núm. 125/2013, de 31 de 
gener,  pel  qual  es  desestima  recurs  de 
reposició  presentat  per  SOREA  contra  el 
Decret  d’Alcaldia  núm.  1369/2012,  de  13 
de  desembre,  pel  qual  s’aproven  els 
comptes  d’explotació  del  Servei 
corresponents  als  exercicis  2009,  2010  i 
2011. 

182/2013 

Jutjat Contenciós‐
Administratiu 
núm.  7  de 
Barcelona 

SOREA 

Acord del Ple de 4 d’abril de 2013, pel qual 
es  desestima  el  recurs  de  reposició 
presentat per SOREA contra l’Acord del Ple 
de 31 de gener de 2013 pel qual s’aproven 
les tarifes del Servei. 

10/2014 

Jutjat Contenciós‐
Administratiu 
núm.  8  de 
Barcelona 

Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

Acord  del  Ple  produït  per  silenci 
administratiu  positiu,  de  data  14  de 
novembre  de  2009,  pel  qual  s’emeté 
informe  favorable  a  la  sol∙licitud 
d’aprovació  de  tarifes  del  Servei, 
prèviament  declarat  lesiu  per 
l’Ajuntament. 

 
217/2014  

Jutjat Contenciós‐
Administratiu 
núm.  16  de 
Barcelona 

SOREA 

Acord del Ple de 27 de març de 2014, pel 
qual  es  desestima  el  recurs  de  reposició 
presentat en data 20 de  gener de a 2014 
per SOREA, contra l'Acord del Ple de 28 de 
novembre  de  2013,  pel  qual  s'acorda 
informar desfavorablement una  sol∙licitud 
de modificació de les tarifes del servei. 

277/2014 

Sala  Contenciosa‐
Administrativa 
del  Tribunal 
Superior  de 
Justícia  de 
Catalunya 

SOREA 

Resolució  del  Conseller  d’Empresa  i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya de 
7 de maig de 2014, que desestima el recurs 
d’alçada  interposat  per  SOREA  contra 
l’Acord  de  la  Comissió  de  Preus  de 
Catalunya de 19/12/2013, que denegava la 
revisió  de  les  tarifes  del  servei  de 
subministrament d’aigua de Canet de Mar 
en baixa, a l’expedient A‐147/13 

428/2015 

Sala  Contenciosa‐
Administrativa 
del  Tribunal 
Superior  de 
Justícia  de 
Catalunya 

SOREA 

Resolució  del  Conseller  de  Territori  i 
Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de 
Catalunya de 22 de setembre de 2015, per 
la  que  s’acorda  desestimar  el  recurs 
d’alçada  interposat  contra  l’acord  de  la 
Comissió de Preus de Catalunya de data 31 
d’octubre  de  2014,  pel  qual  es  denega  la 
sol∙licitud de SOREA de modificar les tarifes 
el Servei. 
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Núm.  de 
recurs 

Òrgan 
jurisdiccional 

Part 
recurrent 

Objecte 

10/2016 

Sala  Contenciosa‐
Administrativa 
del  Tribunal 
Superior  de 
Justícia  de 
Catalunya 

SOREA 

Resolució  del  Conseller  de  Territori  i 
Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de 
Catalunya de 25 de novembre de 2015, per 
la  que  s’acorda  desestimar  el  recurs 
d’alçada  interposat  contra  l’acord  de  la 
Comissió de Preus de Catalunya de data 14 
de març de 2013, pel qual s’autoritzen les 
tarifes el Servei. 

132/2016  

 
Jutjat Contenciós‐
Administratiu 
núm.  15  de 
Barcelona 

 
SOREA 

 
Decret d’Alcaldia núm. 107/2016, de 15 de 
febrer,  que  desestima  el  recurs  de 
reposició interposat el 18 de gener de 2016 
per  SOREA,  contra  el  Decret  d'Alcaldia 
núm. 1280/2015, de 15 de desembre, pel 
qual  es  desestima  la  sol∙licitud  de 
regularització  o  compensació  econòmica 
per  part  de  l'Ajuntament  per  import  de 
118.882,89 € i es requereix a Sorea perquè 
regularitzi  l'import  cobrat  en  excés  als 
abonats  de  la  concessió  d'aigua  de  Canet 
de Mar i justifiqui l'Ajuntament l'import de 
regularització aplicat. 

 
III. Que les Parts consideren que la controvèrsia existent pot solucionar‐se, en el marc de la relació 

contractual existent entre l’Ajuntament de Canet de Mar i de SOREA, mitjançant l’aprovació de la 
proposta  de  tarifa  del  Servei  que  s’acompanya  com  a  Annex  I  al  present  conveni.  Aquesta 
proposta de tarifa del Servei és conforme a les disposicions contractuals i al principi d’equilibri 
econòmic financer del contracte.  

IV. Que  l’aprovació  de  la  proposta  de  tarifa  del  Servei  per  part  del  Ple municipal,  comportarà  el 
desistiment  de  tots  els  Processos  Contenciosos‐Administratius  interposats  per  SOREA  i  per 
l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  relacionats  en  l’expositiu  II,  per  haver‐se  trobat  una  solució 
extraprocessal a la controvèrsia existent. 

V. En virtut de les consideracions anteriors, les Parts acorden signar el present Conveni, d’acord amb 
les següents 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.‐ OBJECTE 
 
El  present  Conveni  té  per  objecte  l’establiment  d’una  solució  extraprocessal  de  la  controvèrsia 
existent entre les Parts en relació amb la tarifa i els comptes del Servei, que haurà de ser aprovada 
pel Ple municipal. Aquesta solució extraprocessal consisteix en:  
 

 la subscripció del present conveni;  

 la suspensió dels Processos Contenciosos‐Administratius;  
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 la tramitació de procediment d’aprovació de tarifa del Servei, que s’acompanya com a Annex I, 
a efectes de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament;  

 la fixació d'un criteri comú per a determinar, a partir d'ara, la retribució del concessionari i les 
despeses generals 

 la  renúncia per part de SOREA al dèficit  generat des del últim  trimestre de  l’any 2013  fins a 
desembre de 2015 com conseqüència de l’increment de les tarifes de subministrament d’aigua 
en alta del Servei Comarcal d’abastament d’aigua a les poblacions del Maresme Nord. 

 el desistiment de tots els Processos Contenciosos‐Administratius; i  

 la renúncia per les dues Parts de formular qualsevol reclamació o exercici de drets relacionats 
amb  les  tarifes  del  servei  públic,  o  amb  les  resolucions  judicials  dictades  en  els  Processos 
Contenciosos‐Administratius,  així  com  a  la  renúncia  de  reclamar  qualsevol  indemnització 
econòmica per suposats desequilibris produïts fins a la data de signatura del present conveni. 

 
SEGONA.‐ SUSPENSIÓ DELS PROCESSOS CONTENCIOSOS‐ADMINISTRATIUS 
 
Amb la signatura del present Conveni les Parts sol∙licitaran de manera conjunta la suspensió de tots 
i cada un dels Processos Contenciosos‐Administratius, en la fase o instància en la que es trobin en 
l’actualitat. A la sol∙licitud de suspensió presentada davant de l’òrgan jurisdiccional corresponent 
s’acompanyarà còpia del present Conveni. 
 
TERCERA.‐  APROVACIÓ DEL  CONVENI  I  TRAMITACIÓ DE  PROCEDIMENT  D’APROVACIÓ DE  LES 
TARIFES DEL SERVEI PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Per tal que aquest Conveni desplegui tots els seus efectes el mateix haurà de ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en tant que òrgan competent. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Canet de Mar tramitarà el procediment d’aprovació de la proposta de 
tarifes que presenti SOREA, i que haurà de respondre, en essència, a la proposta que s’acompanya 
al present conveni com a Annex I.  
 
Una vegada ratificat el present Conveni i aprovada l’esmentada proposta de tarifa del Servei, per 
part del Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, previs els tràmits oportuns, les Parts presentaran 
conjuntament  i  simultàniament,  davant  dels  òrgans  corresponents,  escrits  de  sol∙licitud  de 
finalització de tots el recursos que es relacionen al Manifesten II d’aquest Conveni. 
 
A  la sol∙licitud s’acompanyarà una copia del conveni signat  i un certificat de  l’acord plenari que 
s’hagués adoptat. 
 
Pel  que  fa  al  recurs  contenciós‐administratiu  95/2013,  tramitat  davant  del  Jutjat  Contenciós‐
Administratiu núm. 1 de Barcelona, i que finalitzà en primera instància a través de la sentència núm. 
150/2016, de 15 de  juliol,  les Parts desistiran de qualsevol eventual recurs d’apel∙lació que hagi 
estat interposat, també mitjançant escrit presentat de manera conjunta per les Parts, i de manera 
simultània amb les sol∙licituds de finalització dels altres Processos Contenciosos‐Administratius. 
 
QUARTA.‐  FIXACIÓ  DE  CRITERIS  COMÚNS  PER  A  DETERMINAR  LA  TARIFA  DEL  SERVEI  I 
PRESENTACIÓ ELS COMPTES D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI  
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Els  principals  punts  del  conflicte  existent  entre  l'Ajuntament  i  Sorea  han  estat  en  relació  a  la 
determinació de les tarifes i a la presentació dels comptes d’explotació del servei.  
 
En  relació  amb  aquestes  dos  punts  i,  dins  d’aquesta  proposta  de  solucionar  les  controvèrsies 
existents, les parts acorden que a partir d’ara: 
 
A.‐ En relació a la determinació de les tarifes: 
 
A.1.‐  La  retribució del  concessionari  serà del 5% de  l’import de  la  compra d’aigua  i  del 10% de 
l’import  de  les  despeses  d’explotació,  d’acord  amb  el  que  consta  a  l’oferta  presentada  pel 
concessionari l’any 1995. 
 
A.2.‐  L’import  de  les  despeses  generals  del  servei  de  Canet,  que  hauran  de  ser  oportunament 
justificades, inclouran els següents aspectes, d’acord amb allò previst en l’oferta del concessionari 
de l’any 1995: 
 
‐ Lloguer de l’oficina i el magatzem 
‐ Telèfon i atenció telefònica 
‐ Despeses de facturació i lectura de comptadors 
‐ Assegurances i prevenció de riscos laborals 
‐ Serveis bancaris 
 
Ambdues parts han acordat fixar un percentatge per aquest concepte del 6,3 % sobre la suma de 
les despeses d’explotació del servei, enteses com a tals, les que es relacionen a continuació: 

 Personal 

 Energia elèctrica 

 Compra d’aigua 

 Materials de conservació i treballs a tercers 

 Tractament 

 Transport 

 Impostos i Taxes. 
 
Aquest  percentatge  es  mantindrà  invariable  mentre  no  es  produeixin  canvis  normatius  que 
impliquin  una  modificació  dels  conceptes  considerats  en  el  càlcul  de  l’import  de  les  despeses 
generals. 
 
A.3.‐ L’import de les despeses de personal s’ha de correspondre a l’estructura de personal del servei 
oferta pel concessionari l’any 1995, en aquest sentit, inclouran la següent estructura: 
 
Descripció      Dedicació 
Encarregat    50% 
Oficial 1ª     100% 
Oficial 2ª     100% 
Oficial 1ª     50% 
Oficial 2ª administratiu  40% 
Oficial 1ª electromecànic 40% 
Peó especialista    20% 
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Auxiliar administratiu  100% 
 
El resultat d’aquestes acords es recull a l’estudi de tarifes que s’acompanya al present conveni com 
a Annex I. 
 
B.‐ En relació a la presentació dels comptes d’explotació del servei, a efectes de fiscalització: 
 
Els  comptes  d’explotació  del  servei  inclouran  els  ingressos  obtinguts  i  els  seus  costos  associats 
durant  l’anualitat  relatius  al  Servei  de  Canet  de  Mar  tals  com:  Premi  de  recaptació  de  l’ACA, 
ingressos provinents d’obres a tercers, drets de connexió i altres ingressos derivats de la gestió del 
servei municipal de subministrament d’aigua.  
 
CINQUENA.‐  COMPENSACIÓ  DEL  DÈFICIT  GENERAT  PER  L’INCREMENT  DE  LES  TARIFES  DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA DEL SERVEI COMARCAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A LES 
POBLACIONS DEL MARESME NORD 
 
Les parts reconeixen que, atès que no s'ha pogut traslladar íntegrament a la tarifa vigent l'increment 
del preu de la compra d'aigua en alta aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Maresme en sessió 
de 19 de març de 2013, s’ha generat un dèficit per SOREA. 
 
SOREA renuncia de forma expressa a reclamar a l’Ajuntament l’import del dèficit generat des del 
tercer trimestre de l’any 2013 fins a desembre de 2015. 
 
SISENA.‐  RENÚNCIA  DE  DRETS  DE  LES  PARTS  DERIVATS  DELS  ACTES  ADMINISTRATIUS 
IMPUGNATS EN ELS PROCESSOS CONTENCIOSOS‐ADMINISTRATIUS I LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
DICTADES EN ELS PROCESSOS CONTENCIOSOS‐ADMINISTRATIUS 
 
Finalitzats els Processos Contenciosos‐Administratius, les relacions entre les Parts, en allò referent 
a  la  tarifa del Servei Públic  i a  la  fiscalització  i aprovació els  comptes d’explotació del  servei, es 
fonamentaran en la proposta de tarifa aprovada i en el previst en el present conveni.  
Ambdues  parts  renuncien  a  formular  reclamacions  de  compensacions  econòmiques,  o 
restabliments d’equilibri econòmic financers, referents a exercicis passats. 
 
Les Parts renuncien a qualsevol hipotètic dret que poguessin exercir enfront de l’altra Part, derivat 
dels actes administratius impugnats per SOREA o l’Ajuntament de Canet de Mar en els Processos 
Contenciosos‐Administratius.  
 
SOREA renuncia a exercir qualsevol dret derivat de  la sentència núm. 150/2016, de 15 de  juliol, 
dictada pel Jutjat Contenciós‐Administratiu núm. 1 en el recurs núm. 95/2013. SOREA renuncia en 
el  futur  a  qualsevol  sol∙licitud  d’incidents  d’execució  d’aquesta  sentència,  o  sol∙licitud 
d’indemnització relacionat amb qualsevol dret hipotètic reconegut per aquesta sentència. 
 
SOREA  es  compromet,  de  forma  immediata  a  l’aprovació  de  la  tarifa  per  part  del  Ple  de 
l’Ajuntament,  a  liquidar  a  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  l’import  total  del  deute  generat  en 
concepte de  taxa per  aprofitament especial  del  domini  públic  corresponent  als  anys 2008  (4T), 
2009, 2010 i 2011. 
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SETENA.‐ COMPLIMENT DEL PRESENT CONVENI 
 
Les Parts estan vinculades a  les previsions del present conveni durant el temps de duració de la 
posició de SOREA com a gestora del Servei en virtut del contracte vigent. 
 
En cas que una Part s’aparti en el futur de les previsions del present conveni, l’altra Part deixarà 
d’estar vinculada per les renúncies de drets previstes en la clàusula anterior. Així mateix, la Part que 
vulneri el present conveni haurà de compensar a l’altra Part pels dany i perjudicis provocats. 
 
No obstant l’anterior, pel cas que Sorea incompleixi amb l’obligació de desistir dels procediments 
contenciosos en tràmit, renuncia amb la signatura del present conveni, a reclamar qualsevol dret 
que li  fos reconegut mitjançant una hipotètica sentència que els fos favorable en qualsevol dels 
Processos Contenciosos‐Administratius. 
 
Pel cas que en un futur el Ple de l’Ajuntament no arribés a desistir del RCA 10/2014 per qualsevol 
causa, l’Ajuntament renuncia als drets que una hipotètica sentència favorable li pogués reconèixer. 
 
En  cas  que,  per  causes  alienes  a  les  Parts,  no  pugui  aplicar‐se  la  tarifa  del  Servei  aprovada  de 
conformitat amb la proposta que s’acompanya com a Annex I al present conveni, les Parts buscaran 
fórmules alternatives de satisfacció dels drets reconeguts en el present conveni. 
 
I perquè així consti, les Parts signen el present conveni per exemplar duplicat, a un sol efecte, en el 
lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 
 
ANNEX I‐ PROPOSTA DE TARIFES 2016 

   

Compra d'aigua     601.261

   

Personal directe  218.544

Energia elèctrica  53.482

Mater. Conserv. I tract.  92.183

Tractament  10.466

Transports  13.743

Impostos i taxes  30.622

Generals  64.371

Inversions millora xarxa   

Canon d'aigua   

Subtotal despeses directes     483.411

Amortitzacio capital Sorea   

Extraordinari (dèficit CCM)  9.530

Financeres (int.prest.Sorea)  61.590

Canon Ajuntament  56.301

Despeses extraordinaries   

Retribució     78.404

  % s/c. Aigua  30.063
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  % s/despesa  47.533

   

TOTAL DESPESES     1.289.450

Ingressos no tarifaris     ‐51.340

   

TOTAL DESPESES NETES     1.238.110
 

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 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (RPEL). 
 
‐ Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (LRJ‐PAC). 
 
‐ Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim  jurídic  i de procediment de  les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
‐  Plec  de  condicions  Econòmico‐Administratives  reguladores  del  contracte,  aprovat  pel  Ple  de 
l’Ajuntament en sessió de 12 de novembre de 1992 (PCAP)  i contracte administratiu formalitzat en 
data 13 de juny de 1995. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.‐ Òrgan competent per a l’aprovació del Conveni 
 
Analitzades les diferents qüestions que tracta l’esmentat Conveni, tals com, la determinació de criteris 
per a l’aprovació de les tarifes del Servei, tramitació i aprovació de les pròpies tarifes, desistiment del 
procés contenciós administratiu RCA 10/2014, entre d’altres, s’arriba a la conclusió que el mateix ha 
de ser aprovat per part del Ple de la Corporació, de conformitat allò que estableix l’art. 22.2 lletres j) i 
k) de la LRBRL i  l’art. 3 del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats. 
 
Així mateix es preveu en el propi Conveni quan, en la clàusula Tercera, paràgraf primer, es diu: “ Per 
tal  que  aquest  Conveni  desplegui  tots  els  seus  efectes  el  mateix  haurà  de  ser  aprovat  pel  Ple  de 
l’ajuntament , en tant que òrgan competent.” 
 
Tenint en compte que el conveni es va signar per part de l’alcaldessa i l’empresa concessionària el dia 
26 de setembre de 2016, caldrà que el Ple l’aprovi i ratifiqui  la seva signatura per tal que el mateix 
desplegui tots els seus efectes. 
 
Segon.‐ Efectes del Conveni en relació al RCA 10/2014, declaració de lesivitat 
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En data 15 d’octubre de 2009, SOREA presentà un estudi econòmic per a la determinació de les tarifes 
del servei de subministrament d’aigua potable a aplicar a partir del 1r de gener de 2009, en la qual es 
proposava un increment del 22,33% sobre les tarifes vigents en el moment, que foren aprovades per 
la Comissió de Preus de Catalunya, en data 22 de desembre de 2004. 
 
Dita  sol∙licitud d’increment de  tarifes  no  fou  resolta,  de  forma expressa,  per  part  del  Ple  d’aquest 
Ajuntament dins el  termini de 30 dies naturals que estableix  l’art.  3.1 del Decret 149/1988, de 28 
d’abril, sobre Règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 
A tenor de l’anterior, i de conformitat a l’art. 3.3 in fine del Decret 149/1988, l’informe municipal en 
relació a la sol∙licitud presentada pel concessionari, d’increment de tarifes, va esdevenir favorable. 
 
En conseqüència, en data 19 de novembre de 2009, SOREA presentà, davant de la Comissió de Preus 
de Catalunya, el citat estudi de preus, a fi i efecte d’obtenir l’aprovació de les tarifes proposades. 
 
Finalment, en data 2 de desembre de 2009, la Comissió de Preus de Catalunya va aprovar una nova 
tarifa del servei de subministrament d’aigua en els termes que havia proposat el concessionari, la qual 
ha romàs vigent fins el dia 14 de març de 2013, data en què van entrar en vigor unes noves tarifes del 
servei aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
En data 24 de setembre de 2013, l’Interventor municipal va emetre informe, en el que comparava les 
diferències econòmiques que hi havia entre  la tarifa sol∙licitada per  la concessionària del servei, en 
data 15 d’octubre de 2009 (que finalment fou aprovada per silenci), i la tarifa mitjana resultat aplicable 
del procés de fiscalització que finalitzà amb el Decret 1369/2013, de 13 de desembre. 
 
A la vista del mateix, la Corporació municipal va considerar adient revisar l’acte municipal d’aprovació, 
per silenci administratiu, de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable de Canet de Mar, 
per l’exercici 2009 i següents, per tal de poder requerir a l’empresa concessionària del servei l’aplicació 
d’unes tarifes substancialment més baixes als usuaris del servei. Per aquesta raó, el Ple municipal va 
acordar,  en  sessió  del  dia  7  de  novembre  de  2013,  interposar  davant  la  jurisdicció  contenciós 
administrativa recurs de lesivitat de conformitat a l’art. 43 de la Llei 29/1998, contra l’acord del Ple de 
14 de novembre de 2009, per entendre que el mateix era lesiu per l’interès públic. Aquesta demanda 
de lesivitat interposada per la Corporació municipal va donar lloc al RCA 10/2014 que actualment es 
tramita davant el Jutjat del contenciós administratiu núm.8 de Barcelona. 
 
En relació a tots els recursos contenciosos actualment en tràmit interposats per SOREA, i també en 
relació al recurs de la lesivitat, interposat per l’Ajuntament, la clàusula tercera del Conveni de solució 
extraprocessal, preveu el següent: 
 
“(...)Una vegada ratificat el present Conveni i aprovada l’esmentada proposta de tarifa del Servei, per 
part  del  Ple  de  l’Ajuntament  de  Canet  de Mar,  previs  els  tràmits  oportuns,  les  Parts  presentaran 
conjuntament i simultàniament, davant dels òrgans corresponents, escrits de sol∙licitud de finalització 
de tots el recursos que es relacionen al Manifesten II d’aquest Conveni. 
 
A la sol∙licitud s’acompanyarà una copia del conveni signat i un certificat de l’acord plenari que s’hagués 
adoptat. (...)” 
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Per tant, amb  l’aprovació del Conveni  i posterior aprovació de  la proposta de tarifes del Servei pel 
2016, ambdues parts es comprometen a desistir de tots els processos judicials en tràmit. Al respecte, 
els signants consideren que per desistir la Corporació municipal del recurs de lesivitat, amb caràcter 
previ, caldria quantificar econòmicament les pretensions que eren objecte de reclamació amb aquell 
recurs per tal de poder considerar satisfet l’interès públic que va resultar perjudicat amb l’acte que 
s’impugnava  o  el  que  és  el  mateix,  per  tal  de  valorar  si  les  pretensions  municipals  han  quedat 
compensades amb el global de l’acord al que es pretén arribar amb la concessionària. 
 
Aquest és l’informe que lliurem a Canet de Mar, el dia 28 de setembre de 2016.” 

 
Atès que en data 27 de setembre de 2016 han estat presentats sengles escrits de suspensió dels diferents 
procediments contenciosos administratius en tràmit, de conformitat als articles 19 i 179.2 de la LEC, per part 
de SOREA, SA i l’Ajuntament. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’aprova per nou 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 set vots en contra dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra  i 
Àngels  Isart Falceto, Marc Jiménez Torres, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vilchez  i Sílvia Tamayo 
Mata: 
 
PRIMER.‐ APROVAR, per tal que desplegui tots els seus efectes, el conveni signat en data 26 de setembre de 
2016,  entre  l’Ajuntament  i  l’empresa  concessionària  del  servei  municipal  d’aigua  SOREA,  SA,  de  solució 
extraprocessal de conflictes, i RATIFICAR la seva signatura. 
 
SEGON.‐ FACULTAR la senyora alcaldessa per tal que dugui a terme tots els actes que es considerin necessaris 
per a l’eficàcia dels compromisos continguts en l’anterior Conveni. 
 
TERCER.‐ NOTIFICAR el contingut d’aquests acords a l’empresa Sorea‐Sociedad regional de Abastecimiento 
de Agua, SA pel seu coneixement i efectes oportuns. 
 
6.2.‐  APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  TARIFES  DEL  SERVEI  D’ABASTAMENT  D’AIGUA  PRESENTADA  PER  LA 
SOCIETAT CONCESSIONÀRIA SOREA, SA 
 
Atès que la companyia mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA (en endavant 
SOREA), va presentar davant d’aquest Ajuntament, en data 14 de juny de 2016, i registre d’entrada RE 3648, 
escrit mitjançant el qual presentava proposta de noves tarifes del servei d’abastament d’aigua, en base a 
estudi econòmic adjunt al mateix, i que posteriorment, en data 22 de juny de 2016, i registre d’entrada 3865, 
va presentar escrit d’esmena d’error. 
 
Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia 0676/2016, de 13 de juliol, notificat en la mateixa data, l’Ajuntament 
va requerir a SOREA pel tal que aportés informació addicional respecte de la proposta de tarifes presentada. 
 
Atès que, arrel de les converses mantingudes amb l’Ajuntament, en data 22 de juliol de 2016, i amb registre 
d’entrada 4492, SOREA va presentar escrit desistint de la proposta de tarifes entrada en data 14 de juny i 
esmenada el 22 del mateix mes. 
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Atès que, com a resultat de les diferents reunions mantingudes entre l’Ajuntament i SOREA, en data 26 de 
setembre s’ha formalitzat conveni per la solució extraprocessal de la controvèrsia existent entre les parts en 
relació amb la tarifa del servei, mitjançant l’aprovació d’una nova tarifa que s’ajusti a les determinacions de 
l’esmentat conveni. 
 
Atès  que  SOREA,  en  data  26  de  setembre,  i  amb  registre  d’entrada  RE  5420,  va  presentar  escrit  per  la 
tramitació de l’estudi de tarifes per a l’any 2016 elaborat en el marc del conveni referit a l’apartat anterior. 
 
Vist allò que disposa l’article 3r del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats. 
 
Vist l’informe de l’interventor, de data 29 de setembre de 2016, que es transcriu a continuació: 
 

“En Lluís Viñas Peitabí, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut de l’article 179.1.a del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, emet el següent: 
 

INFORME 89/2016 
 
Assumpte: Proposta de  les tarifes del servei municipal de subministrament d’aigua potable per a 
l’exercici 2016. 
 
I.‐ RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.‐  En  data  3  d’abril  de  1995  el  Ple  de  la  Corporació  va  acordar  adjudicar  a  SOREA  la  gestió 
indirecta del servei municipal d’aigua potable, sota la modalitat d’arrendament de serveis personals, 
en base al Plec de Condicions Econòmico‐Administratives aprovat a l’efecte en sessió plenària de 12 
de novembre de 1992, signant‐se el corresponent contracte administratiu en data 13 de juny de 1995.  
 
La durada d’aquest contracte es va establir per un termini de 2 anys, prorrogables tàcitament per un 
període  de  8  anys. No  havent‐se  pronunciat  cap  de  les  parts  en  sentit  contrari  el  contracte  es  va 
prorrogar fins a data 13 de juny de 2005. 
 
Segon.‐ Atenent a les modificacions a nivell legislatiu en matèria de contractació administrativa i gestió 
dels  serveis  públics  de  caràcter  local,  i  apreciada  també  la  necessitat  de  dur  a  terme  un  seguit 
d’actuacions  de millora  i  ampliació  del  servei municipal  d’aigua  potable  per  import  de  601.012,10 
euros, el Ple de  l’Ajuntament, en sessió ordinària de 25 de gener de 2002, va adoptar, entre altres 
acords, prorroga del contracte per la gestió del servei per un període de 20 anys, fins a 13 de juny de 
2025; requerir a  la concessionària per realitzar  la  inversió en els  terminis  i aprovar  la refosa de  les 
disposicions vigents del plec de condicions econòmico‐administratives que han de regular la prestació 
del servei.  
 
Tercer.‐ En data 15 d’octubre de 2009, SOREA presentà estudi econòmic per a la determinació de les 
tarifes a aplicar a partir del 1r de gener de 2009, tarifes que atès el silenci administratiu de la Corporació 
foren enviades a la Comissió de Preus per a la seva aprovació en data 2 de desembre de 2009. 
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Posteriorment, mitjançant escrit de data 19 de maig de 2011, SOREA va sol∙licitar “la compensació a 
aquesta societat del dèficit acumulat de 306.830,09 € per la aplicació parcial de la tarifa o en el seu cas 
regularitzar el deute a la propera tarifa del servei d’abastament d’aigua potable de Canet de Mar i al 
mateix  temps autoritzar‐nos  l’aplicació del diferencial de  l’increment del 15,33% corresponent a  la 
diferencia del 22,33% aprovat i el 7% aplicat, a fi de no incrementar el dèficit acumulat per el servei 
d’abastament d’aigua potable de Canet de Mar”. 
 
Posteriorment,  per  escrit  amb  registre  d’entrada  de  data  27  d’abril  de  2012,  SOREA  sol∙licità  a 
l’Ajuntament  l’import  de  165.768,48  €  corresponent  al  dèficit  calculat  per  la  concessionària 
corresponent a la no aplicació de la tarifa aprovada durant l’exercici 2011. 
 
En resposta les anteriors sol∙licituds formulades pel concessionari, en data 4 de juny de 2012, es dictà 
el Decret d’Alcaldia núm. 682/2012, de 4 de juny, pel qual es va resoldre el següent: 
 
“PRIMER.‐  Requerir  que  es  presenti  en  un  termini  màxim  de  15  dies  naturals  a  comptar  des  de 
l’endemà  de  la  notificació  d’aquesta  resolució,  la  justificació  de  totes  les  despeses  indirectes, 
d’estructura  i  percentatges d’aplicació  dels  costos  i  les despeses  enregistrades durant  als  exercicis 
2008, 2009, 2010, i 2011 en el compte d’explotació rendit de la concessió de Canet de Mar. 
 
SEGON.‐ Denegar la sol∙licitud de compensació sol∙licitada per la concessionària (472.598,57 €), atès 
que l’Ajuntament a través del silenci administratiu ja va autoritzar l’aplicació de l’esmentada tarifa, i 
no existeix constància de cap resolució expressa efectuada per cap òrgan de l’Ajuntament en sentit 
contrari. 
 
TERCER.‐ Requerir a la concessionària que presenti en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar 
des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, d’una nova memòria i estudi econòmic per a la 
determinació de les tarifes del servei municipal de subministrament d’aigua potable de Canet Mar. 
 
QUART.‐ Notificar aquest acord a l’interessat.” 
 
En data 6 de juliol de 2012, “Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A”, va presentar, 
dins el  termini  legalment establert, Recurs de Reposició contra  l’acord Tercer del Decret d’Alcaldia 
núm. 682/2012, sol∙licitant que:  
 
“...  es procedeixi  per part  d’aquest Ajuntament  a  anul∙lar  i  deixar  sense efecte  l’acord  TERCER del 
Decret núm. 682/2012, de 4 de juny, de l’Alcaldia, per ser nul de ple dret de conformitat amb l’article 
62.1 de la LRJPAC; i que, en la seva virtut, es suspengui l’acte administratiu impugnat de conformitat 
amb allò establert a l’article 111.2 b) de la LRJPAC.” 
 
Així mateix, en resposta del recurs de reposició presentat, en data 6 de juliol de 2012, es dictà el Decret 
d’Alcaldia núm. 827/2012, de 6 de juliol, pel qual es va resoldre el següent: 
 
PRIMER.‐ Desestimar íntegrament el recurs de reposició, interposat per “Sorea, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A”, contra  l’apartat Tercer del Decret núm. 682/2012, de 4 de  juny, de 
l’Alcaldia,  pel  qual  es  requeria  a  la  concessionària  la  presentació  d’un nou  estudi  de  tarifes  en un 
termini màxim de 30 dies naturals, desestimant la sol∙licitud de suspensió de l’executivitat de l’acte 
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esmentat, pels motius que consten en l’informe transcrit en aquesta resolució que servei de base per 
a la motivació de la mateixa. 
 
SEGON.‐ Conseqüentment, atorgar a l’empresa concessionària un nou termini, improrrogable, de deu 
dies  hàbils  a  comptar  a  partir  del  següent  al  de  la  notificació  de  la  present  resolució,  per  donar 
compliment a l’apartat Tercer del Decret núm. 682/2012, de 4 de juny, de l’Alcaldia, això és, per a la 
presentació d’una nova memòria i nou estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del servei 
municipal de subministrament d’aigua potable de Canet de Mar, amb l’advertiment en cas d’incomplir 
novament  aquest  requeriment,  l’Ajuntament  podrà  considerar‐lo  com  un  incompliment  de  les 
condicions establertes en la clàusula 31 del plec de condicions que regula la concessió. 
 
Mitjançant Decret 850/2012, d’11 de juliol, es va procedir a donar tràmit d’audiència prèvia, en virtut 
de  l’establert en  l’article 84.2 de  la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic  i Procediment 
Administratiu Comú, per a que en un termini de 10 dies, poguessin al∙legar i presentar la documentació 
i justificació que estimessin pertinents, en relació a l’informe previ de fiscalització dels comptes dels 
exercicis 2009, 2010 i 2011. 
 
Posteriorment, en data 20 de juliol de 2012, “Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
S.A”, va presentar, dins el termini legalment establert, Recurs Extraordinari de Revisió contra el Decret 
d’Alcaldia núm. 627/2012, i subsidiàriament revisió i revocació dels Decrets d’Alcaldia, sol•licitant que: 
 
“.... 
a) Rectifiqui  l’error,  posat  de  manifest  per  mitjà  del  present  recurs,  en  el  Decret  627/2012  i, 

conseqüentment requerir a SOREA la presentació d'una nova memòria i d'un nou estudi econòmic 
per a la determinació de les tarifes del Servei a la finalització de l'exercici 2012, de conformitat 
amb  l'article  31  del  plec  de  clàusules;  i  a  la  suspensió  de  l'acte  administratiu  impugnat  de 
conformitat amb allò establert a l'article 111.2 b) de la LRJPAC. 
 

b) Subsidiàriament, revoqui el Decret d'Alcaldia núm. 682/2012, en el seu apartat tercer, i el Decret 
627/2012; i suspengui el Decret 627/2012 de conformitat amb allò establert a l'article 104 de la 
LRJPAC. 
 

c) Tingui,  en  tot  cas,  per  aportada  la  documentació  econòmica  reclamada  en 
base  a  la  clàusula  31  del  Plec,  que  ha  de  permetre  a  l'Ajuntament  fer  una 
primera  previsió  en  els  seus  pressupostos  dels  ingressos  que  en  concepte 
de  cànon  percebrà  del  gestor  del  servei  d'abastament  d'aigua,  sense 
perjudici  que  la  liquidació  d'aquest  cànon  es  farà,  segons  es  preveu  en  el 
contracte, tenint en compte els metres cúbics realment facturats i cobrats.” 

 
Paral∙lelament, mitjançant  escrit  presentat mitjançant  correu administratiu de data 23 de  juliol  de 
2012,  la  concessionària  presenta  al∙legacions  al  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  850/2012,  relatiu  a  la 
fiscalització dels comptes d’explotació dels exercicis 2009, 2010  i 2011 del servei municipal d’aigua 
potable, en el sentit de: 
 
“.... 
a) Acordi la declaració de caducitat de l’expedient de fiscalització dels exercicis 2009 i 2010. 
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b) Tingui  per  oposada  a  SOREA  en  relació  a  les  pretensions  contingudes  en  l’Inforem  de 
l’Interventor.” 
 

Posteriorment, mitjançant correu electrònic de data 22 d’agost de 2012 dirigit al Regidor d’Hisenda i 
Règim Intern de la Corporació, la concessionària va presentar justificacions addicionals en relació als 
comptes corresponents a l’exercici 2011.  
 
Paral∙lelament a l’anterior, SOREA va preparar a l’agost del 2012, un esborrany de memòria i estudi 
econòmic justificatiu de les tarifes per a l’any 2012, que no va ésser presentat degudament signat per 
registre d’entrada de l’Ajuntament. 
 
Igualment, per Decret 1288/2012, de 23 de novembre de 2012, en resposta del recurs extraordinari 
de revisió, es va resoldre la inadmissió del recurs extraordinari de revisió formulat per la companyia 
SOREA. 
 
Addicionalment,  la  concessionària  del  servei,  va  presentar  en  data  28  de  novembre  de  2012, 
al∙legacions complementaries contra el Decret de  l’Alcaldia núm. 850/2012, relatiu a  la  fiscalització 
dels comptes d’explotació dels exercicis 2009, 2010 i 2011 del servei municipal d’aigua potable. 
 
En  aquest  sentit,  mitjançant  Decret  1369/2012,  de  13  de  desembre  de  2012,  foren  resoltes  les 
al∙legacions presentades contra el Decret de  l’Alcaldia núm. 850/2012,  relatiu a  la  fiscalització dels 
comptes d’explotació dels exercicis 2009, 2010 i 2011 del servei municipal d’aigua potable. 
 
Derivat de l’anterior, i atès que el concessionari no havia presentat oficialment un estudi de tarifes per 
a l’exercici 2012 per al seu anàlisi i posterior aprovació, si s’escau, l’Alcaldia va sol∙licitar a l’Interventor 
municipal, una memòria i estudi econòmic justificatiu de les tarifes necessàries del servei municipal de 
subministrament d’aigua potable de Canet de Mar, per a l’exercici 2013. 
 
En base a la memòria econòmica elaborada per la Intervenció, de 13 de desembre de 2012, el Ple en 
sessió de 28 de desembre de 2012, va adoptar els següents acords: 
 

PRIMER.‐ Aprovar les tarifes necessàries del servei municipal de subministrament d’aigua potable 
de Canet de Mar amb el quadre següent: 
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SEGON.‐ Donar tràmit d’audiència prèvia, en virtut de l’establert en l’article 84.2 de la Llei 30/92, de 
26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú, perquè en un termini de deu dies 
hàbils,  puguin  al∙legar  i  presentar  la  documentació  i  la  justificació  que  estimin  pertinents.  Un  cop 
transcorregut  el  termini  sense  haver‐se  presentat  les  al∙legacions  o  les  justificacions  que  estimin 
pertinents, es donarà continuïtat al tràmit de l’expedient. 
 
TERCER.‐ Un cop transcorregut el període de tràmit d’audiència, trametre l’expedient a la Comissió de 
Preus de la Generalitat de Catalunya.” 
 
La concessionària, en data 15 de gener de 2013, dins el termini establert presentà, escrit d’al∙legacions 
en relació a l’aprovació de les tarifes del servei municipal de subministrament d’aigua per al 2013. 
 
Per  acord  Plenari  de  data  31  de  gener  de  2013,  foren  estimades  parcialment  les  al∙legacions 
presentades, prenent els següents acords. 
 
“PRIMER.‐ Aprovar les tarifes necessàries del servei municipal de subministrament d’aigua potable de 
Canet de Mar amb el quadre següent: 
 

Sol.licitat

Data d'aplicació 1 de gener 2013

Quota de servei              4,5526 €/mes

Preu del subministrament

Us domèstic:

     Fins a 8 m3/u.c./mes 0,3382 €/m3

     De 8 a 16 m3/u.c./mes 1,2630 €/m3

     De 16 a 32 m3/u.c./mes 2,1639 €/m3

     Excés de 32 m3/u.c./mes 2,2548 €/m3

     Aforaments 1,0250 €/m3

Ús Industrial / Comercial 1,5988 €/m3

Ús agrícola 0,6777 €/m3

b) Conservació d'aforaments, comptadors i boques d'incendi

Aforaments            0,48   €/mes

Comptadors i boques d'incendi

Diàmetre de comptador

     Fins a 13 mm.            0,48   €/mes

     De 15 mm.            0,51  €/mes

     De 20 mm.            0,71   €/mes

     De 25 mm.            1,06   €/mes

     De 30 mm.            1,50   €/mes

     De 40 mm.           1,95 €/mes

     De 50 mm.            4,36   €/mes

a) tarifes de subministrament
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SEGON.‐ Trametre l’expedient a la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.‐ Notificar el present acord als interessats.” 
 
Així mateix, en data 14 de febrer de 2013, fou notificat l’esmentat acord a la concessionària del servei, 
i la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 14 de març de 2013, la Comissió de Preus de Catalunya va autoritzar les tarifes proposades per 
l’Ajuntament. 
 
Quart.‐  La  companyia  mercantil  SOREA,  Sociedad  Regional  de  Abastecimiento  de  Aguas,  SA  (en 
endavant SOREA), va presentar davant d’aquest Ajuntament, en data 14 de juny de 2016,  i registre 
d’entrada  RE  3648,  escrit  mitjançant  el  qual  presentava  proposta  de  noves  tarifes  del  servei 
d’abastament d’aigua, en base a estudi econòmic adjunt al mateix, i que posteriorment, en data 22 de 
juny de 2016, i registre d’entrada 3865, va presentar escrit d’esmena d’error. 
 

Sol.licitat

Data d'aplicació 1 de gener 2013

Quota de servei              4,5999 €/mes

Preu del subministrament

Us domèstic:

     Fins a 8 m3/u.c./mes 0,3417 €/m3

     De 8 a 16 m3/u.c./mes 1,2761 €/m3

     De 16 a 32 m3/u.c./mes 2,1864 €/m3

     Excés de 32 m3/u.c./mes 2,2782 €/m3

     Aforaments 1,0357 €/m3

Ús Industrial / Comercial 1,6154 €/m3

Ús agrícola 0,6847 €/m3

b) Conservació d'aforaments, comptadors i boques d'incendi

Aforaments            0,48   €/mes

Comptadors i boques d'incendi

Diàmetre de comptador

     Fins a 13 mm.            0,48   €/mes

     De 15 mm.            0,51  €/mes

     De 20 mm.            0,71   €/mes

     De 25 mm.            1,06   €/mes

     De 30 mm.            1,50   €/mes

     De 40 mm.           1,95 €/mes

     De 50 mm.            4,36   €/mes

a) tarifes de subministrament
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Mitjançant Decret d’Alcaldia 0676/2016, de 13 de juliol, notificat en la mateixa data, l’Ajuntament va 
requerir  a  SOREA  pel  tal  que  aportés  informació  addicional  respecte  de  la  proposta  de  tarifes 
presentada. 
 
Arrel de  les converses mantingudes amb l’Ajuntament, en data 22 de  juliol de 2016,  i amb registre 
d’entrada 4492, SOREA va presentar escrit desistint de la proposta de tarifes entrada en data 14 de 
juny i esmenada el 22 del mateix mes. 
 
Com  a  resultat  de  les  diferents  reunions mantingudes  entre  l’Ajuntament  i  SOREA,  en  data  26  de 
setembre s’ha formalitzat conveni per la solució extraprocessal de la controvèrsia existent entre les 
parts en  relació amb  la  tarifa del  servei, mitjançant  l’aprovació d’una nova  tarifa que  s’ajusti  a  les 
determinacions de l’esmentat conveni. 
 
La concessionària SOREA, en data 26 de setembre, i amb registre d’entrada RE 5420, va presentar escrit 
per la tramitació de l’estudi de tarifes per a l’any 2016 elaborat en el marc del conveni referit a l’apartat 
anterior. 
 
El resum comparatiu de les propostes de tarifes presentades per 2016 i les tarifes vigents aprovades 
l’any 2013 és el següent: 
 

 
 

Unitats Vigent Sol·licitada Sol·licitada
15/03/2013 14/06/2016 26/09/2016

(desistida)
a b c b/a c/a

A) TARIFES SUBMINISTRAMENT
Quota del servei general €/u.c./mes 4,5907 6,575 6,3882 43,2% 39,2%
Quota del servei reduïda (**) €/u.c./mes - 4,1316 4,0142 - -
Preu del subministrament
Ús domèstic

Fins a 8 m3/uc/mes (*) €/m3 0,3410 0,4218 0,4098 23,7% 20,2%
De 8 a 16 m3/uc/mes (*) €/m3 1,2735 1,6855 1,6376 32,4% 28,6%
De 16 a 32 m3/uc/mes (*) €/m3 2,1820 2,8879 2,8058 32,4% 28,6%
Exces de 32 m3/uc/mes €/m3 2,2736 3,0091 2,9236 32,3% 28,6%
Aforaments €/m3 1,0336 1,6855 1,6376 63,1% 58,4%

Tarifa reduïda €/m3
Fins a 8 m3/uc/mes (**) €/m3 - 0,2046 0,1988 - -
De 8 a 16 m3/uc/mes (**) €/m3 - 0,8915 0,8662 - -
De 16 a 32 m3/uc/mes (**) €/m3 - 2,1820 2,1200 - -
Exces de 32 m3/uc/mes €/m3 - 3,0091 2,9236 - -

Ús industrial/ Comercial €/m3 1,6122 2,1337 2,0731 32,3% 28,6%
Ús agrícola €/m3 0,6833 0,9043 0,8786 32,3% 28,6%

B) CONSERVACIÓ D'AFORAMENTS, COMPTADORS I BOQUES D'INCENDIS
Aforaments €/mes

Comptadors i boques d'incendi 0,48 0,52 0,52 8,3% 8,3%
Diàmetre de comptador

Fins a 13 mm €/mes 0,48 0,52 0,52 8,3% 8,3%
De 15 mm €/mes 0,51 0,52 0,52 2,0% 2,0%
De 20 mm €/mes 0,71 0,77 0,77 8,5% 8,5%
De 25 mm €/mes 1,06 1,14 1,14 7,5% 7,5%
De 30 mm €/mes 1,50 1,62 1,62 8,0% 8,0%
De 40 mm €/mes 1,98 2,14 2,14 8,1% 8,1%
De 50 mm €/mes 4,36 4,71 4,71 8,0% 8,0%
De 65 mm €/mes 5,36 5,25 5,25 -2,1% -2,1%
De 80 mm €/mes 4,36 6,00 6,00 37,6% 37,6%
De 100 mm €/mes 4,36 8,50 8,50 95,0% 95,0%

% variació
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II.‐ CONSIDERACIONS 
 
Primer.‐ Fer constar, com a limitació a l’abast de l’informe, que aquesta intervenció no ha disposat del 
termini ordinari de 10 dies per evacuació d'informe previst a l'article 83.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions públiques  i  procediment  administratiu  comú, ni 
tampoc del termini previst en l’article 50 de la mateixa Llei per als procediments tramitats d’urgència. 
 
Segon.‐.‐ El Text refós del plec de condicions econòmico‐administratives que regirà la gestió indirecta 
del  servei municipal  d’aigua  potable  de  Canet  de Mar  sota  la modalitat  concessió  administrativa, 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de gener de 2002, regula en els seus articles 28 i 29 la 
retribució del gestor del servei (tarifes) i la revisió de tarifes del servei, respectivament. 
 
Tercer.‐  El  Decret  149/1988,  de  28  d'abril,  sobre  el  règim  procedimental  dels  preus  autoritzats  i 
comunicats, regula en el seu Títol I el procediment per a la implantació i modificació de tarifes dels 
serveis  de  competència  local,  subjectes  al  règim  d'autorització  prèvia,  i  estableix,  pel  que  aquí 
interessa: 
 
“Article 2 
 
2.1  Els  expedients  d'implantació  i  de modificació  de  tarifes  dels  serveis  esmentats,  que  no  siguin 
realitzats per les corporacions locals per si mateixes o mitjançant òrgans exclusivament dependents 
d'elles, s'iniciaran amb la sol∙licitud de l'entitat que el realitzi davant la corporació local. 
2.2 A la sol∙licitud, s'adjuntarà la documentació següent: 
a) Documents acreditatius de la personalitat del sol∙licitant i de la seva legitimació. 
b) Títols administratius necessaris per al desplegament de l'activitat de l'empresa. 
c) Memòria i estudi econòmic que serveixi de base a la proposta, acompanyats de la documentació 
comptable i general que reglamentàriament es determini. 
  
Article 3 
 
3.1 En el termini de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol∙licitud, 
el Ple de la corporació local emetrà un informe motivat sobre aquesta, basant‐se en la documentació 
exigida al sol∙licitant per aquest Decret  i  les normes que el despleguin, el qual haurà d'expressar  la 
tarifa resultant de les consideracions tècniques esmentades i disposicions relatives al manteniment de 
l'equilibri  financer del  servei. L'informe del Ple haurà de referir‐se,  si  s'escau, al  sistema simplificat 
d'actualització previst a la Disposició addicional 1 d'aquest Decret. 
3.2 La corporació local haurà de trametre l'expedient complet juntament amb l'informe del Ple, a la 
Comissió  de  preus  de  Catalunya,  documentació  que  haurà  de  tenir  entrada  en  el  registre  de 
l'esmentada comissió en el termini màxim de tres dies comptats a partir dels trenta a què fa referència 
l'apartat anterior. 
3.3 Esgotats els terminis esmentats sense que l'expedient hagi tingut entrada a la Comissió de Preus 
de  Catalunya,  procedent  de  la  corporació  local,  el  sol∙licitant  el  podrà  presentar  directament  a  la 
Comissió de Preus, amb la justificació d'haver‐lo presentat a la corporació local en el seu dia. En aquest 
cas, l'informe de la corporació local s'entendrà favorable a la proposta del sol∙licitant.” 
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Quart.‐  Mitjançant  Decret  d’Alcaldia  1369/2012,  de  13  de  desembre,  en  el  marc  del  procés  de 
fiscalització dels comptes d’explotació dels exercicis 2009 a 2011 del servei municipal d’aigua iniciat 
per Decret 850/2012, de 11 de juliol, es van adoptar, entre altres, els següents acords: 
 
“SEGON.‐ Aprovar els  comptes d’explotació del  servei municipal d’aigua potable de Canet de Mar, 
corresponents als exercicis 2009, 2010 i 2011 següents:  
  

 
[...]“ 
 
Els expedients de fiscalització dels exercicis 2012, 2013 i 2014 consten iniciats però no finalitzats. 
 
Per tant, les dades contingudes en l’estudi econòmic de la proposta de tarifes relatives al “període de 
referència 2015” no han estat encara objecte de fiscalització per part de la Intervenció municipal, i per 
tant, no es pot verificar la seva correcció. 
 
Cinquè.‐ L’estudi econòmic en el qual es fonamenta la proposta de tarifes formulada per l’empresa 
concessionària  conté  les  següents  previsions  de  subministrament  de  cabals,  cabals  facturats  i 
rendiment de la xarxa. 
 

 

Descripció

any 2009

(€/any)

any 2010

(€/any)

any 2011

(€/any)

Personal 166.371  169.292  219.855 

Energia elèctrica 56.357  23.225  53.715 

Compra d'aigua 521.442  468.999  495.327 

Materials conservacio, treballs tercers i tractament 82.751  77.356  86.751 

Transports 9.036  12.669  13.728 

Impostos i taxes 15.974  17.610  16.406 

Generals 0  0  4.397 

Subtotal 851.931  769.151  890.179 

Despeses extraordinàries 6.159  6.229  177 

Financeres 20.097  49.964  50.311 

Fons de reposició 45.561  56.826  57.135 

Retribució 59.121  53.465  64.252 

Total despeses 982.869  935.635  1.062.054 

Ingressos no tarifaris ‐382.801  ‐235.270  ‐101.967 

Total despeses 600.068  700.365  960.087 

Ingressos tarifaris 929.951  1.014.824  963.033 

Unitats
Comptes 

2015
Proposta 
2016 (2)

22/09/2016
CABAL SUBMINISTRAT A XARXA

( a) Captacions pròpies 194.893,00 154.000,00
Pou Baltazar m3/any 40.347,00 34.000,00
Pou Planet m3/any 34.789,00 28.000,00
Pou Riera Gavarra m3/any 74.289,00 57.000,00
Pou Autopista m3/any 45.468,00 35.000,00

( b ) Captacions alienes al Servei m3/any 849.553,00 838.000,00
Servei comarcal Abastament d'Aigua m3/any 849.553,00 838.000,00

( c) =( a) +( b ) TOTAL 1.044.446,00 992.000,00
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El  resum de  la previsió de despeses  imputables a  tarifa  incloses en  l’estudi econòmic  formulat per 
l’empresa concessionària és el següent: 
 

 
 
 
La comparativa entre el rendiment de les tarifes aprovades l’any 2013 i les proposades per 2016 per 
part de la concessionària el 26/09/2016 és la següent: 
 

any 2015
juliol 16- 

juny 17
CABAL FACTURAT I REGISTRAT

( d ) =( e) +( f ) Ús domèstic 573.764,00 577.000,00
( g ) Tarifa general 569.624,00 565.800,00

Fins a 8 m3/uc/mes (*) m3/any 443.090,00 460.500,00
De 8 a 16 m3/uc/mes (*) m3/any 100.467,00 83.600,00
De 16 a 32 m3/uc/mes (*) m3/any 18.708,00 14.400,00
Exces de 32 m3/uc/mes m3/any 7.359,00 7.300,00

( h) Tarifa reduïda 4.140,00 11.200,00
Fins a 8 m3/uc/mes (*) m3/any - 4.800,00
De 8 a 16 m3/uc/mes (*) m3/any - 2.400,00
De 16 a 32 m3/uc/mes (*) m3/any - 0,00
Exces de 32 m3/uc/mes m3/any - 0,00
Aforaments m3/any 4.140,00 4.000,00

( i) Ús industrial i comercial m3/any 115.218,00 115.000,00
( j) Ús agrícola m3/any 9.972,00 10.000,00

( k) =( d ) +( i) +( j ) CABAL FACTURAT 698.954,00 702.000,00
(l) Consums municipals (exempts) m3/any 41.921,00 42.000,00

( m) =( k) - ( l ) CABAL REGISTRAT 740.875,00 744.000,00

( n) =( m) / ( c) RENDIMENT 71% 75%

Unitats
Comptes 

2015
Proposta 
2016 (2)

22/09/2016
(1) Personal € 284.803,00 218.544,00
(2) Energia elèctrica € 57.344,00 53.482,00
(3) Compra d'aigua € 608.448,00 601.261,00

(4)(5) Materials conservació i treballs tercers € 122.899,00 92.183,00
(6) Tractament € 9.712,00 10.466,00
(7) Transports € 13.732,00 13.743,00
(8) Impostos i taxes € 29.696,00 30.418,00
(9) Administratives € 122.171,00 64.358,00

( 10 ) Subtotal € 1.248.805,00 1.084.455,00
Subtotal sense compra d'aigua € 640.357,00 483.194,00

(11) Despeses extraordinàries (dèficit CCM) € 0,00 9.530,23
(12) Financeres € 34.474,00 61.590,00
(13) Fons de reposició € 52.061,00 56.301,00
(14) Fons de reversió € 0,00 0,00
(15) Retribució € 93.322,00 77.574

s/compra d'aigua € 30.422 30.063
s/resta despeses € 63.227 48.319

( 16 ) Total despeses 1.428.662,00 1.289.450,23
(17) Ingressos no tarifaris -46.841 -51.340

( 18 ) TOTAL DESPESES A TARIFA 1.381.821 1.238.110

(18)/k TARIFA D'EQUILIBRI ECONÒMIC 1,9770 1,7637
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Sisè.‐  Sense  perjudici  d’allò  expressat  en  l’apartat  tercer,  es  constata  que  la memòria  econòmica 
presentada per la concessionària, i de conformitat amb els termes del conveni de 26 de setembre de 
2016, reflecteix els següents aspectes: 
 

- II.3.1.‐  Personal:  L’estudi  econòmic,  tot  i  xifrar  les  despeses  per  aquest  concepte  en  284.803 
€/any,  únicament  carrega  a  tarifa  218.544  €/any,  corresponent  al  següent  personal  amb  els 
següents criteris d’imputació de costos: 

 
Descripció        Dedicació 
Encarregat        50% 
Oficial 1ª        100% 
Oficial 2ª        100% 
Oficial 1ª        50% 
Oficial 2ª administratiu    40% 
Oficial 1ª electromecànic    40% 
Peó especialista      20% 
Auxiliar administratiu    100% 
 
 

- II.3.3‐ Compra d’aigua: La proposta reflecteix l’aplicació dels preus de subministrament d’aigua en 
alta del Consell Comarcal, aprovats per la Comissió de Preus de Catalunya en data 3 d’octubre de 
2013.  
L’increment de costos per aquest concepte (aproximadament un 33%) es repercuteix a tarifa pel 
període juliol 16‐juny 17.  
La major despesa realitzada durant el període gener 16‐ juny 16 (109.597,67€) es distribueix en 
11,5 anualitats, a raó de 9.530 €/any. 
Noti’s que la vida restant de la concessió és de 9 anys, de manera que l’import que resti per abonar 
a la finalització del contracte s’haurà d’incloure en la liquidació del mateix. 
 

Tarifa proposada (26/09/2016)

Tarifa
Quotes i 
cabals Ingressos Tarifa

Quotes i 
cabals Ingressos

A) TARIFES SUBMINISTRAMENT
Quota del servei general €/u.c./mes 4,5907 7.767 427.871,60 6,3882 7.717 591.572,87
Quota del servei reduïda (**) €/u.c./mes - - - 4,0142 50 2.408,52
Preu del subministrament
Ús domèstic 577.000 342.717,15 577.000 396.945,58
Tarifa general 577.000 342.717,15 565.800 387.362,06

Fins a 8 m3/uc/mes (*) €/m3 0,3410 446.000 152.086,00 0,4098 460.500 188.712,90
De 8 a 16 m3/uc/mes (*) €/m3 1,2735 100.500 127.986,75 1,6376 83.600 136.903,36
De 16 a 32 m3/uc/mes (*) €/m3 2,1820 19.000 41.458,00 2,8058 14.400 40.403,52
Exces de 32 m3/uc/mes €/m3 2,2736 7.500 17.052,00 2,9236 7.300 21.342,28
Aforaments 1,0336 4.000 4.134,40 - -

Tarifa reduïda 11.200 9.583,52
Fins a 8 m3/uc/mes (**) - - - - 0,1988 4.800 954,24
De 8 a 16 m3/uc/mes (**) - - - - 0,8662 2.400 2.078,88
De 16 a 32 m3/uc/mes (**) - - - - 2,1200 0 0,00
Exces de 32 m3/uc/mes - - - - 2,9236 0 0,00
Aforaments 1,6376 4.000 6.550,40

Ús industrial/ Comercial €/m3 1,6122 115.000 185.403,00 2,0731 115.000 238.406,50
Ús agrícola €/m3 0,6833 10.000 6.833,00 0,8786 10.000 8.786,00
TOTAL INGRESSOS TARIFA 962.824,75 1.238.119
TOTAL CABALS FACTURATS (m3) 702.000 702.000
TARIFA MITJANA (€/m3) 1,3715 1,7637
VARIACIÓ TARIFA MITJANA 28,6%

Unitats 
tarifa

Tarifa vigent (15/03/2013)
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- II.3.9.‐ Despeses administratives: L’estudi econòmic xifra les despeses administratives en 122.171 
€/any, però carrega a tarifa 64.371 €/any. 
Aquest import, tot i ésser superior a l’acceptat per la Intervenció en l’informe de fiscalització dels 
exercicis 2009, 2010 i 2011 (que es cenyia a les despeses de lloguer del local), es correspon als 
mateixos conceptes inclosos en l’oferta presentada per la concessionària l’any 1995. 
Assenyalar que l’exclusió de despeses diferents de lloguer per part de la Intervenció era deguda a 
la manca d’acreditació de la relació d’aquests costos amb el centre de cost de Canet de Mar i la 
disconformitat amb els criteris d’imputació de costos indirectes formulats per la concessionària. 
No  s’ha  pogut  verificar  que  els  justificants  de  despesa  presentats  per  la  concessionària 
corresponents a l’exercici 2015 hagin esmenat aquelles deficiències. 
En  tot  cas,  assenyalar  que  l’import  de  les  despeses  administratives  carregades  a  tarifa  en  la 
proposta de 2016 representa un percentatge sobre el total de despeses d’explotació inferior al 
que representava en l’oferta de 1995. 
 

- II.3.15.‐  Retribució:  L’estudi  econòmic,  en  aplicació  d’allò  previst  en  el  conveni  de  solució 
extraprocessal de controvèrsies, considera una retribució del 5% sobre  la despesa per compra 
d’aigua, exclosos els cabals no comptabilitzats, i del 10% sobre la resta de despeses d’explotació.  
Aquests percentatges són els que preveia l’oferta presentada per la concessionària l’any 1995. 

 
Setè.‐ L’article 22 del text refós del contracte, aprovat pel Ple en sessió ordinària de 25 de gener de 
2002, estableix el següent: 
 
“En concepte de cànon del Servei, el gestor del Servei es compromet a liquidar a l’Ajuntament aquella 
quantitat  que  com  a  fons  de  reposició  així  quedi  consignada  a  les  tarifes  del  Servei.  Per  raó  a  la 
liquidació d’aquest fons de reposició a l’Ajuntament, el gestor del Servei quedarà alliberat de les seves 
obligacions en quant la reposició que al final del contracte hagin de transferir‐se, en tant en quant la 
partida destinada a l’efecte(fons de reposició) es liquida a l’Ajuntament.” 
 
Assenyalar,  per  tant,  que  l’Ajuntament  ha  de  destinar  l’import  del  cànon  satisfet  per  l’empresa 
concessionària  a  les  inversions  en  la  xarxa  d’aigua  potable  a  les  quals  estaria  destinat  el  fons  de 
reposició de la concessió al final del contracte. 
 
Tot això és el que procedeix informar respecte de l’expedient de referència.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’aprova per nou 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 set vots en contra dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra  i 
Àngels  Isart Falceto, Marc Jiménez Torres, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vilchez  i Sílvia Tamayo 
Mata: 
 
PRIMER.‐  EMETRE  INFORME  FAVORABLE  davant  la  sol∙licitud  de  modificació  de  tarifes  del  servei  de 
subministrament d’aigua potable del municipi per mantenir el seu equilibri econòmic financer, presentada 
per la concessionària municipal SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, amb el següent 
detall: 
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A) TARIFES SUBMINISTRAMENT  Unitats  Tarifa 

Quota del servei general  €/u.c./mes  6,3882 

Quota del servei reduïda (**)  €/u.c./mes  4,0142 

Preu del subministrament       

Ús domèstic       

Fins a 8 m3/uc/mes (*)  €/m3  0,4098 

De 8 a 16 m3/uc/mes (*)  €/m3  1,6376 

De 16 a 32 m3/uc/mes (*)  €/m3  2,8058 

Excés de 32 m3/uc/mes  €/m3  2,9236 

Aforaments  €/m3  1,6376 

Tarifa reduïda  €/m3    

Fins a 8 m3/uc/mes (**)  €/m3  0,1988 

De 8 a 16 m3/uc/mes (**)  €/m3  0,8662 

De 16 a 32 m3/uc/mes (**)  €/m3  2,1200 

Excés de 32 m3/uc/mes  €/m3  2,9236 

Ús industrial/ Comercial  €/m3  2,0731 

Ús agrícola  €/m3  0,8786 

 

B)  CONSERVACIÓ  D'AFORAMENTS,  COMPTADORS  I 
BOQUES D'INCENDIS  Unitats  Tarifa 

Aforaments  €/mes   0,52 

Comptadors i boques d'incendi      
Diàmetre de comptador       

Fins a 13 mm  €/mes  0,52 

De 15 mm  €/mes  0,52 

De 20 mm  €/mes  0,77 

De 25 mm  €/mes  1,14 

De 30 mm  €/mes  1,62 

De 40 mm  €/mes  2,14 

De 50 mm  €/mes  4,71 

De 65 mm  €/mes  5,25 

De 80 mm  €/mes  6,00 

De 100 mm  €/mes  8,50 

 
(*) Per a les unitats de convivència de més de tres membres que tinguin reconeguda per part de l’ACA aquesta 
condició, s’incrementaran els tres primers trams de consum en 3, 2 i 1 m3 al mes, respectivament, per cada 
membre addicional que superi els tres. 
 
(**) Aplicable  a  aquells  titulars  de pòlisses  d’abonats  en  situació  de pensionista majors  de  65  anys,  que 
compleixin els requisits següents: 
 

 Si viuen sols, que els ingressos anuals totals no excedeixin de dues vegades i mitja l’Indicador Públic 
de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). 

 Si conviuen dues persones al mateix habitatge, que els ingressos anuals totals de la unitat familiar no 
excedeixin de quatre vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), 
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SEGON.‐ NOTIFICAR aquesta resolució a la concessionària del servei municipal, SOREA, SA, i a la Comissió de 
Preus de Catalunya per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica que quan es tracta del 
preu  que  paguen  els  ciutadans  per  un  bé  essencial  com  és  l’aigua,  sempre  és  difícil  i,  a més  a més,  la 
demagògia  dels  oportunistes  que  sempre  surt  en  aquestes  situacions  encara  ho  fa més difícil.  El  govern 
municipal porta des de l’any 2012 treballant per aconseguir el preu més just possible per l’aigua que paguen 
els canetencs. Aquest fet ha portat l’Ajuntament a diversos contenciosos amb l’empresa concessionària del 
servei, pel que fa, bàsicament, a les despeses del personal dedicat directament al servei, a la imputació de 
les despeses generals i a la retribució del mateix concessionari. Mentrestant, a partir de l’octubre del 2013, 
el Consell Comarcal del Maresme va aprovar un  increment del preu de  l’aigua en alta del 33%. El govern 
d’aquell moment no va portar a aprovació les successives tarifes que presenta el concessionari perquè, si bé 
sí que està d’acord amb l’increment del preu de l’aigua en alta, el qual no és negociable en cap cas, perquè 
és una realitat, entén que encara no s’ha arribat a un acord pel que fa referència a les despeses que estaven 
en discussió. Això origina altres contenciosos fins a arribar a la situació actual, a la solució que es proposa al 
Ple. És a dir, l’aprovació d’un conveni, per arribar a un acord que suposi, per una part, consensuar la tarifa de 
preus de l’aigua i, per altra part, el tancament de tots els processos contenciosos i així evitar un risc latent, 
tant  pel  consistori  com  pel  ciutadà.  En  la  Comissió  Informativa  de  l’Aigua  ja  va  exposar  els  paràmetres 
econòmics en què es mou la tarifa proposada i la realitat és que un cop acceptada per la concessionària del 
servei la posició de l’Ajuntament pel que fa als conceptes en discussió, és a dir, la retribució, el personal i les 
despeses generals, queda el preu de l’aigua en alta i aquest preu no té una discussió possible. En realitat, si 
es compara la tarifa del 2009 amb la que es proposa en aquest Ple, es produeix un increment total de  la 
despesa de 172.000 euros quan l’augment del cost de l’aigua en alta és de 190.000, per tant, la resta de la 
despesa disminueix, tal i com ha estat sempre la pretensió de l’Ajuntament en els contenciosos. Una novetat 
que es presenta és que  la  tarifa preveu un  caràcter  social,  ja que  té en  compte una  tarifa  reduïda per a 
persones jubilades amb dificultats econòmiques i un caràcter sostenible, ja que té en compte una ampliació 
dels primers trams de consum per a les unitats de convivència de més de tres membres, cosa que vol dir que 
per a aquestes famílies, el preu de l’aigua no s’encarirà pel fet de ser més membres. La conclusió és que 
l’increment del preu de l’aigua és inevitable, mentre el Consell Comarcal del Maresme mantingui el preu amb 
què els municipis la compren. Creu que el que s’ha de fer és treballar en la direcció del control del cost de 
l’aigua en alta, provinent de la dessaladora del Maresme Nord que és d’on se subministra Canet de Mar i 
això, evidentment, s’ha de fer des del Consell Comarcal del Maresme. Més enllà de tot això, creu que s’han 
de quedar amb allò que és positiu i és que han mantingut el preu durant tres anys i han arribat a un acord 
amb l’empresa en allò que és competència municipal. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que consideren que el camí 
no és apujar  les  tarifes,  ja que perjudica el poble, encara que sigui negociant el  tancament de processos 
judicials oberts, perquè, tot i que algun podria anar en contra de l’Ajuntament, n’hi ha d’altres que podrien 
anar a favor i tot i que el benefici que se n’hagués obtingut no hauria estat prou gran, sí que hagués deixat 
en evidència Sorea amb les seves males praxis que habitualment fan arreu del territori. Pensen que potser 
hauria estat més interessant continuar per aquesta via si en un moment donat l’Ajuntament havia decidit 
encetar aquest camí. Explica que el seu grup serà pesat,  ja que continuarà dient que el camí que s’ha de 
seguir és mirar de recuperar la gestió pública del servei de subministrament d’aigua, fins i tot en alta. Ja saben 
els problemes que hi ha, que és molt complicat, però consideren que cal treballar cap a aquest sentit, fer les 
auditories que calguin en la gestió que s’estan portant a terme i mirar totes les irregularitats que hi pugui 
haver en aquesta gestió, que segur que n’hi ha. 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que començarà explicant per 
què ha demanat el vot per separat de la urgència d’aquests dos punts, cosa que té a veure amb la informació, 
ja que si bé és cert que els van explicar els dos aspectes, no s’han pogut llegir el conveni fins ara mateix. Ja 
entén que hi ha hagut problemes informàtics, però en aquestes circumstàncies no hauria de poder votar ni 
una cosa ni l’altra, ni en un sentit ni en un altre perquè no s’ha pogut llegir els documents, ni el conveni que 
s’ha signat, ni l’explicació de la pujada de les tarifes. Sí que és veritat que el govern els ho va explicar primer 
a la Comissió de l’Aigua i després a la Comissió Assessora i es pot creure que els acords continuen en aquesta 
línia, però li hauria agradat poder llegir‐los, encara que hagués estat aquesta tarda. Aquest és el motiu pel 
qual no estava a favor d’incloure aquests punts com a urgència. El que sí que és veritat és que des del 2012 
s’està negociant  i considera que tots els grups estan d’acord a tancar aquest tema, però entre fer‐ho per 
urgència en aquest Ple, quan el conveni se signava el mateix dia que es feia l’Assessora, o posar‐lo en algun 
altre ple perquè els grups de l’oposició poguessin almenys llegir la documentació, tampoc hauria canviat tant 
la situació i tots els membres del Ple haurien pogut tenir la mateixa informació. Suposa que s’ha fet així per 
si de cas l’empresa es tirava enrere, però això provoca que el seu grup no pugui votar. Dit això, comenta que 
està d’acord amb el senyor Gregori que un dels problemes greus que es té amb l’aigua és el preu en alta. 
Aquest preu es va establir al Consell Comarcal del Maresme i la majoria dels grups municipals presents al Ple 
de Canet, incloent el seu i el del senyor Gregori, van votar‐hi a favor i un membre del grup d’ERC i un altre 
del PSC es van abstenir, d’acord amb  la  informació que  li han donat els  tècnics del Consell Comarcal del 
Maresme. Aquest assumpte s’ha de treballar, s’ha de demanar una auditoria, tal i com ha fet l’Ajuntament 
de Canet. Considera que tots els grups han de fer pressió perquè des del Consell Comarcal del Maresme no 
s’aprovin increments d’aquest tipus en un futur. Acaba la intervenció explicant que votarà en contra de tots 
dos assumptes pel fet que ni tan sols ha tingut temps de llegir‐los, ja que s’han trobat els documents a la 
cadira quan han entrat a la sessió. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la seva intervenció anirà 
en la mateixa línia que la de la senyora Tamayo. Comenta que haurien hagut de tenir aquesta documentació 
amb més temps per poder‐la estudiar amb més deteniment, ja que s’està parlant d’un servei bàsic que afecta 
tota la ciutadania de Canet, com és l’increment del servei d’aigua, un increment del rebut d’un 15%. Fent 
números,  s’està  parlant  d’uns  90.000  o  100.000  euros.  Aquest  és  un  assumpte  que  han  debatut  molt 
profundament  en  la  junta  local  del  Partit  Popular  de Canet  de Mar  i  el  resultat  és  que  si  bé  entenen  la 
proposta d’arribar a un acord amb Sorea, no entenen la urgència d’aprovar aquest tema ara mateix i creuen 
que es podrien haver estudiat altres fórmules per intentar que aquest impacte no es traduís en el rebut de 
la ciutadania. Per aquests motius el seu grup municipal no podrà donar suport a aquest increment de tarifes. 
Consideren que la negociació ha estat molt llarga i dura, però també ho podria haver estat una mica més. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, explica que tant 
en aquest punt, com en el número 4 de l’ordre del dia, des del primer dia han estat sols. Tal com deia la 
senyora  Tamayo,  és  veritat  que  l’increment  en  alta  de  l’aigua  va  venir  donat  pel  Consell  Comarcal  del 
Maresme, on el seu grup no hi tenia representació. Tots els partits de marca representats en aquest municipi 
també tenen representació al Consell Comarcal del Maresme, menys el seu grup. En el seu moment el seu 
grup municipal va manifestar que no estava d’acord amb aquesta puja i van consensuar de presentar unes 
al∙legacions  al  Consell  Comarcal  del  Maresme.  El  seu  grup  defensava  que  a  part  de  ser  una  puja 
desproporcionada era una puja arbitrària i van demanar una fiscalització que des del Consell Comarcal del 
Maresme se’ls va prometre. Aquestes al∙legacions van retrocedir perquè l’alcalde d’aquell moment i el grup 
municipal al qual pertanyia va considerar que no procedien i la fiscalització va quedar en els llimbs. Comenta 
que  van  presentar  aquestes  al∙legacions  quan  la  seva  cap  de  llista  estava  ocupant  el  càrrec  d’alcaldessa 
accidental i perquè els partits de marca no volien tenir conflictes amb els seus homòlegs corresponents del 
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Consell Comarcal del Maresme. Es va fer d’aquesta manera per evitar tibantors i diferències entre els partits 
que formaven part del govern de Canet i el Consell Comarcal del Maresme, però com ha comentat, aquestes 
al∙legacions es van acabar retirant. Per aquests motius votaran en contra d’aquests dos punts. A part, vol 
afegir que també hi ha influït el fet que no s’han pogut revisar la documentació. 
 
El  senyor  Jesús Marín  i  Hernàndez,  portaveu  del  grup municipal  de  CiU,  explica  que  no  esperava  haver 
d’intervenir en el debat d’aquests punts, però després de la intervenció del senyor Xirau es veu obligat a fer‐
ho, per matisar alguna de les coses que ha dit. Comenta que en aquell moment que van decidir enviar les 
al∙legacions al Consell Comarcal del Maresme com a partit que no era de marca, el senyor Marin no gosa 
afirmar si el senyor Masvidal i la senyora Forcano eren encara militants d’Unió Democràtica de Catalunya i si 
va ser així, es podria dir que fins i tot van ser deslleials al seu mateix partit. El que va passar en aquell moment, 
ell com a alcalde d’aleshores no ho va voler fer públic perquè creu que quan s’està a govern s’ha d’intentar 
portar els assumptes de la manera més seriosa possible, malgrat les dificultats que es puguin presentar. El 
que va passar en aquell moment és que es va produir una acció de deslleialtat brutal al govern, un exercici 
de  deslleialtat  al  govern.  Van  aprofitar  estar  sense  alcalde  i  ocupar  l’Alcaldia  de manera  accidental  per 
presentar aquestes al∙legacions. Ho trobaria bé si s’hagués dit que es feia, però es va fer sense dir‐ho a la 
resta de  socis  de  govern,  ja  que  en aquell moment  també hi  havia  el  PP.  Com que en aquells moments 
ocupaven l’Alcaldia, podien fer‐ho. Repeteix que va ser un exercici de deslleialtat molt important i si el grup 
del senyor Xirau no té representació al Consell Comarcal del Maresme no és culpa ni de Convergència, ni 
d’Unió, ni del PSC, ni d’ERC, ni de ningú. Per responsabilitat de govern va creure que en aquell moment no 
havia de dir res, però ja que el senyor Xirau avui n’ha parlat, ha considerat que era el moment d’explicar‐ho, 
deslleialtat absoluta al govern. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup municipal no té una 
predilecció per Sorea com a empresa gestora de l’aigua, però és la que s’han trobat i la que hi haurà fins al 
2025 si és que no es paga la rescissió del contracte que representaria una ruïna per l’Ajuntament, ja que el 
consistori no està en una posició per poder negociar, o es paga aquesta rescissió o difícilment es podran 
trobar alternatives. Així, doncs, vol deixar clar que Sorea no és la millor solució per gestionar aquest servei 
públic des del punt de vista del seu grup municipal, però quan van entrar a treballar i discutir els preus de 
l’aigua van entendre que s’havia de plantejar una solució política. Per tant, es va organitzar la comissió amb 
Sorea, amb representants de  l’empresa, dels dos partits que  integren el govern municipal  i  la secretària  i 
l’interventor municipals. Veient com han anat les negociacions, consideren que han aconseguit més del que 
pensaven aconseguir inicialment. Estan tots d’acord en el fet que no s’ha aconseguit gaire, però s’ha de tenir 
en compte que hi havia set contenciosos de Sorea contra  l’Ajuntament  i només un a  l’inrevés. El preu de 
l’aigua que hi havia fins ara, estava amenaçat de convertir‐se també en un altre contenciós de Sorea. Amb 
tot això, qualsevol  contenciós que guanyés Sorea volia dir que el preu de  l’aigua pujava.  Si  l’Ajuntament 
hagués guanyat els set contenciosos, el preu de l’aigua hauria estat l’antic, però amb una petita diferència, 
que el Consell Comarcal del Maresme, el 2013 va aprovar un preu en alta i Sorea va presentar, el desembre 
d’aquell any,  unes tarifes amb aquest preu en alta aprovat pel Consell Comarcal del Maresme. Aquesta oferta 
es va poder retirar perquè no havia passat un any que s’havien aprovat uns altres preus i, per tant, no van 
poder apujar‐los, des de serveis jurídics van poder desestimar aquesta proposta. Ara bé, a l’any i un dia, Sorea 
podia presentar uns nous preus, una nova tarifa amb l’augment en alta, cosa que han avisat que farien, la 
qual cosa els permet recuperar els últims quatre anys i l’Ajuntament ha d’aprovar‐los, perquè, contrastant 
amb la realitat, el cost de compra que té l’empresa ha passat de 450.000 a 600.000 euros i escaig. Així, doncs, 
Sorea podia apujar els preus i dir a l’Ajuntament que els pagués mig milió d’euros que els devia, a més a més 
d’aquest 30% d’augment immediat. Per aquest motiu, han intentat reduir l’impacte. És cert que hi ha un 33% 
d’augment, però en el còmput global queda per un 28%. Això vol dir que s’està pagant menys de servei a 
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Sorea del que es pagava fins ara. El que s’està pagant és l’aigua, amb la tarifa dels preus en alta que va aprovar 
el Consell Comarcal del Maresme. Torna a repetir que és un conveni que els ha costat molt signar, però amb 
el qual han aconseguit  tres punts  importants, el primer,  retirar  tots els processos  judicials, en segon  lloc, 
renunciar al dèficit de 500.000 euros que segons Sorea té i que l’Ajuntament els hauria de pagar i, per últim, 
la creació d’una  tarifa  social, per a  la gent que  té una pensió molt baixa  i, per a  famílies de més de  tres 
membres, una ampliació dels blocs de metres cúbics. En conclusió, considera que el sistema de gestió de 
l’aigua s’hauria de replantejar, però creu que s’hauria de fer a nivell comarcal. A data d’avui, però, aquest 
acord és el menys dolent dels acords a què es podia arribar amb l’empresa. 
 
El senyor Xirau, per al∙lusions, demana la paraula. La senyora alcaldessa li concedeix i explica que el que ha 
comentat el senyor Marín no és cert. La deslleialtat que ha explicat el senyor Marín va ser pactada i ho van 
fer justament per ajudar el grup de CiU, per no començar un conflicte amb el seu partit a nivell de Consell 
Comarcal del Maresme. Per tant, de deslleialtat cap. Si hi va haver alguna deslleialtat va ser quan el senyor 
Marín, com a alcalde, va retirar aquest escrit per conveniències de partit. El grup municipal del senyor Xirau 
sempre ha pensat que aquesta puja del 33% va ser arbitrària. 
 
El senyor Marín comenta que és una deslleialtat molt estranya, ja que quan ell va tornar a l’Alcaldia, aquestes 
al∙legacions es van retirar del Consell Comarcal del Maresme, per tant, un dels dos no està dient la veritat. 
 
El senyor Romero explica que mirant l’hemeroteca, vol posar de manifest que quan ERC estava a l’oposició 
ho volia tot, abaixar les tarifes de tot, que l’escola bressol fos gratis, que l’aigua fos gratis i ara, escoltant el 
senyor Llovet, tot i que no li treu la raó, s’adona de com es veuen de diferents les coses quan s’està a l’oposició 
o s’està al govern. En definitiva, el que s’està fent avui és aprovar un increment de les tarifes de l’aigua. Ho 
poden vestir com vulguin, però ho estan fent. Que consideren que és el millor acord al qual es pot arribar, li 
sembla perfecte, però de cara al ciutadà, ERC i CiU incrementen el rebut de l’aigua. Quan s’està a govern, 
s’han d’assumir les conseqüències del fets que es porten a terme. 
 
El senyor Llovet comenta que el senyor Romero té raó. Explica que quan ells van formar part de l’oposició, 
en el tema de l’aigua sempre van donar suport al govern. Avui es veurà si l’oposició actual està a l’alçada i 
també fa el mateix. 
 
El senyor Romero explica que el grup d’ERC van estar d’acord amb tots els contenciosos, però no amb la 
pujada de les tarifes. 
 
El senyor Llovet explica que van estar sempre d’acord amb tot allò que es va decidir a la Comissió de l’Aigua 
i  sempre  hi  van  donar  el  seu  suport.  Repeteix  que  espera  que  ara  l’oposició  estigui  a  l’alçada  de  les 
circumstàncies. 
 
La  senyora  alcaldessa  comenta  que  ella  també  ha  revisat  l’hemeroteca  i  porta  un  document  del  Consell 
Comarcal del Maresme amb el qual es demostra que el grup d’ERC no va votar a favor d’aquest increment 
del  preu en  alta.  En  aquells moments  el  seu  grup  ja  estava  lluitant  per  aquest  tema  i  pel  bé de  tots  els 
canetencs. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 2.568/1986, de 28 
de novembre, pel qual  s’aprova el Reglament d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic de  les entitats 
locals, sotmet a la consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
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Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit 
a la seva deliberació i votació en els termes següents. 
 
6.3.‐ APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015, INTEGRAT PEL COMPTE DE L’AJUNTAMENT I 
EL COMPTE DE L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU RÀDIO CANET 
 
Els estats i els comptes de les entitats locals han de ser rendits pel seu president abans del dia 15 de maig de 
l’exercici següent a aquell a qui facin referència els comptes esmentats. 
 
El compte general, una vegada format per la Intervenció, s’ha de sotmetre abans del dia 1 de juny a informe 
de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local, que estarà constituïda pels membres dels distints grups 
polítics de la corporació. 
 
El compte general, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, ha de ser exposat al públic per un 
termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats poden presentar reclamacions, reparaments 
o observacions, els quals seran examinats per la Comissió Especial de Comptes. 
 
El  compte general  i els  informes de  la Comissió s’han de sotmetre al Ple perquè, en el  seu cas pugui ser 
aprovat abans del dia 1 d’octubre. 
 
Atès que el compte ha estat format per la Intervenció amb el contingut i els requisits que disposa la normativa 
aplicable. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès per l’interventor municipal, Lluís Viñas Peitabí, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

COMPTE  GENERAL  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  CORRESPONENT  A  L’EXERCICI  2015  I 
INTEGRAT PELS COMPTES DE LA PRÒPIA ENTITAT I DE L’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 
 
D’acord amb allò previst en l’article 212 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, el sotasignat, Interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, ha 
format el Compte General de l’exercici 2015 per tal que sigui posat en disposició de la Comissió Especial 
de Comptes. 
 
Atès el que disposa l’article 179.1.a del Tex refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(TRLMRLC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i als efectes merament explicatius del 
procediment que ha de seguir la tramitació de l’expedient, i de la documentació que l’ha d’integrar, 
s’emet el següent informe: 
 
INFORME 
 
PRIMER.‐ La normativa aplicable a la rendició de comptes ve definida per: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBLR), articles 22.2e) i 116. 

- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, articles 208 a 212. 
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- Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2013, de 28 d’abril, articles 101 i 104. 

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP), article 119.3 

- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l’Ordre HAP/1781/2013, 
de 20 de setembre, Capítol II del Títol IV (Regles 44 a 51). 

 
SEGON.‐ D’acord amb l’article 200 TRLHL,  
 
“1.  Les  entitats  locals  i  els  seus  organismes  autònoms  queden  sotmesos  al  règim  de  comptabilitat 
pública en els termes previstos en aquesta Llei. 
2. Les societats mercantils en el capital de les quals tinguin participació total o majoritària les entitats 
locals estaran igualment sotmeses al règim de comptabilitat pública, sense perjudici de que s’adaptin 
a les disposicions del Codi de Comerç i altra legislació mercantil i al Pla General de Comptabilitat vigent 
per a les empreses espanyoles”.  
 
Segons disposa l’art. 201 TRLHL, “La subjecció al règim de comptabilitat pública comporta l’obligació 
de rendir comptes de les respectives operacions, qualsevol que sigui la seva naturalesa, al Tribunal de 
Comptes. En el seu cas, també s’hauran de rendir a  l’òrgan de control extern de la seva Comunitat 
Autònoma”.  
 
D’acord  amb  l’article  208  TRLHL  “Les  entitats  locals,  a  la  finalització  de  l’exercici  pressupostari, 
formaran el  compte general que posarà de manifest  la gestió  realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari”. 
 
El contingut del compte general i la documentació que l’acompanya es regula en els articles 209 i 211 
del  TRLHL  i  es  desenvolupa  en  la  Instrucció  del Model Normal  de Comptabilitat  (ICAL),  dictada  en 
compliment d’allò previst en l’article 210 TRLHL. 
El procediment a seguir en la rendició de comptes es regula en l’article 212 del TRLHL i es desenvolupa 
en el capítol II del Títol IV de la ICAL. 
 
TERCER.‐ La responsabilitat de donar compliment a l’obligació de rendir comptes que tenen les entitats 
subjectes al règim de comptabilitat pública en es termes anteriorment exposats recau sobre la figura 
dels compta‐donants. 
 
D’acord amb la Regla 50 ICAL, “seran compta‐donants els titulars de les entitats i òrgans subjectes a 
l’obligació de rendir comptes i, en tot cas: 
 

a) El President de l’entitat local;  
b) Els Presidents o Directors dels organismes autònoms i de les entitats públiques empresarials. 
c) Els Presidents del Consell d’Administració de les societats mercantils dependents de l’entitat 

local;  
d) Els  liquidadors  de  les  societats  mercantils  dependents  de  l’entitat  local  en  procés  de 

liquidació.”  
 
Els compta‐donants són responsables de la informació comptable, és a dir, de subministrar informació 
veraç i que els comptes anuals reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del 
resultat econòmic patrimonial i de l’exercici del pressupost de l’entitat comptable.  
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De conformitat amb l’article 212.1 TRLHL i la regla 50.2 ICAL, als compte‐donants els correspon rendir, 
abans del 15 de maig de l’exercici immediat següent al que corresponguin, i degudament autoritzats, 
els comptes que hagin d’enviar‐se a l’òrgan o òrgans de control extern.  
 
En compliment d’aquesta obligació, els compta‐donants hauran de remetre els seus comptes anuals, 
acompanyats de la documentació complementària a que es refereix la regla 45.3, a la Intervenció o 
òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, en el termini abans assenyalat 
(regla 51.1 ICAL). 
 
La  responsabilitat  de  subministrar  informació  veraç  en  què  es  concreta  la  rendició  de  comptes  és 
independent de la responsabilitat en què incorrin els qui adoptaren les resolucions o realitzaren els 
actes reflectits en els esmentats comptes. 
 
CINQUÈ.‐ La formació del compte general es regula en l’article 212.2 TRLHL i en la regla 47 de la ICAL. 
 
El  Compte  general  de  cada  exercici  es  formarà  per  la  Intervenció  o  l’òrgan  de  l’entitat  que  tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
SISÈ.‐  El  Compte General  de  cada  exercici  es  sotmetrà  abans  del  1  de  juny  de  l’exercici  immediat 
següent a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local constituïda per membres dels 
diferents grups polítics integrants de la corporació (art.212.2 TRLHL, art. 116 LBRL, regla 49.1 ICAL). 
 
Segons estableix l’article 101.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), 
aprovat  pel  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  els  comptes  generals  i  la  documentació 
complementària han d'ésser a disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin examinar i 
consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions. 
 
El Compte General, amb l’informe de la Comissió Especial, serà exposat al públic per termini de quinze 
dies,  durant  els  quals  i  vuit  més,  els  interessats  podran  presentar  reclamacions,  objeccions  o 
observacions. Examinats aquests i practicades les comprovacions que estimi necessàries, la Comissió 
Especial emetrà nou informe (art.212.3 TRLHL, regla 49.2 ICAL).  
 
SETÈ.‐ Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i objeccions formulades, 
el Compte general es sotmetrà al Ple per tal que, en el seu cas, pugui ésser aprovat abans del dia 1 
d’octubre (art.212.4 TRLHL i regla 49.3 ICAL). 
 
L’aprovació del Compte general és un acte essencial per la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control 
extern,  que  no  requereix  la  conformitat  amb  les  actuacions  reflectides  en  aquell,  ni  genera 
responsabilitat per raó d’aquelles (art.212.5 TRLHL i regla 49.4 ICAL). 
 
VUITÈ.‐ De conformitat amb la regla 51.2 ICAL, una vegada aprovat el Compte general pel Ple de la 
corporació, es rendirà pel President de l’entitat local a l’òrgan o òrgans de control extern competents 
en els terminis previstos en la normativa vigent. 
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D’acord amb l’article 223.2 TRLHL, i als efectes de permetre l’exercici de les funcions de fiscalització 
externa que té atribuïdes el Tribunal de Comptes, les entitats locals rendiran al Tribunal abans del dia 
15 d’octubre de cada any el compte general corresponent a l’exercici econòmic anterior. 
 
De conformitat amb l’article 223.3 TRLHL, una vegada fiscalitzats els comptes pel Tribunal, es sotmetrà 
a la consideració de l’entitat local la proposta de correcció de les anomalies observades i l’exercici de 
les accions procedents, sense perjudici, tot això, de les actuacions que puguin correspondre al Tribunal 
en els casos d’exigència de responsabilitat comptable.  
 
Això,  sense perjudici  de  les  facultats  que,  en matèria  de  fiscalització  externa  de  les  entitats  locals 
tinguin atribuïdes pels seus Estatuts les Comunitats Autònomes.  
 
NOVÈ.‐ D’acord amb l’article 209.1 i 210 TRLHL i la regla 44.2 ICAL, el Compte general estarà integrat 
per: 
 

a) El compte de la pròpia entitat 
b) El compte dels organismes autònoms 
c) Els comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les entitats locals. 
d) Els comptes anuals de les entitats públiques empresarials 

 
Cadascun  dels  subjectes  comptables  a  que  es  refereix  l’apartat  anterior  haurà  d’elaborar  els  seus 
propis comptes d’acord amb allò previst en les regles 45 i ss ICAL. 
 
El Compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent l’exercici 2015 està format per: 
 
‐  el compte de l’AJUNTAMENT  
‐  els comptes anuals de l’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 
 
DESÈ.‐ De conformitat amb article 209.2 TRLHL, els comptes als que fan referència els apartats a) i b) 
anteriors reflectiran la situació econòmic‐financera i patrimonial, els resultats econòmic‐patrimonials, 
i l’execució i liquidació dels pressupostos. 
 
D’acord amb la Regla 45.1 ICAL, el compte de la pròpia entitat local i el compte de cadascun dels seus 
organismes autònoms estaran integrats per:  
 

a) El Balanç;  
b) El Compte del resultat econòmic‐patrimonial;  
c) L’Estat de canvis en el patrimoni net; 
d) L’estat de fluxos d’efectiu; 
e) L’Estat de Liquidació del Pressupost i  
f) La Memòria.  

 
D’acord amb l’apartat 2n de la mateixa regla, aquests comptes s’hauran d’elaborar seguint les normes 
i ajustant‐se als models que s’estableixen en la tercera part del Pla General de Comptabilitat Pública 
adaptat a l’Administració local annex a la mateixa ICAL. 
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De conformitat amb regla 45.3 ICAL, als comptes anuals de la pròpia entitat local i de cadascun dels 
seus organismes autònoms s’haurà d’unir la següent documentació: 
 

a) Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 
b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de 

l’entitat  local o de l’organisme autònom, referits a final d’exercici  i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, 
s’aportarà l’oportú estat conciliatori, autoritzat per l’Interventor o òrgan de l’entitat local que 
tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

 
ONZÈ. D’acord amb la Regla 48.1 ICAL, el Compte general s’acompanyarà, amb caràcter general, de la 
següent documentació complementària: 
 

a) Els documents a que es refereix la Regla 45.3 ICAL.  
b) Els  comptes  anuals  de  les  societats  mercantils  en  quin  capital  social  tingui  participació 

majoritària la entitat local. 
c) Els  comptes  anuals  d’aquelles  unitats  dependents  de  l’entitat  local  incloses  en  l’àmbit 

d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
financera no compreses en l’apartat b) anterior ni integrades al compte general. 

 
Segons es desprèn de l’article 209.4 TRLHL i la Regla 48.2 ICAL, en el cas que el Ple de la corporació així 
ho hagués establert,  al Compte general  s’acompanyaran els  estats  integrats  i  consolidats que hagi 
determinat.  
 
D’acord amb l’article 211 TRLHL i la Regla 48.3 ICAL, en el cas dels municipis de més de 50.000 habitants 
i les altres entitats locals d’àmbit superior acompanyaran al compte general:  
 

a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.  
b) Una memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius programats amb 

indicació dels previstos i assolits juntament amb el seu cost. 
 
 
En el cas de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2015, i d’acord amb els preceptes citats, l’única 
documentació acompanyatòria que procedeix incloure és: 

- La prevista en la Regla 45.3 ICAL referida a la pròpia entitat local i l’Organisme Autònom 

- Els Comptes Anuals de la Fundació Garrofers, que està adscrita a l’entitat local als efectes de la 
LOEPSF. 

Tot això és el que s’informa als efectes oportuns. 
 
La  Comissió  Especial  de  Comptes,  reunida  en  data  29  d’agost  de  2015,  va  aprovar  per  unanimitat  dels 
membres presents els acords següents: 
 

PRIMER.‐ Dictaminar el compte general de  l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent a  l’exercici 
2015, integrat pels comptes anuals de l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Administratiu Ràdio Canet. 
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SEGON.‐ Exposar al públic durant un termini de quinze dies els esmentats comptes a fi que els puguin 
examinar i, si ho consideren convenient, presentar reclamacions durant aquest termini de quinze dies 
i vuit dies més. 
 
TERCER.‐ Sotmetre a aprovació del Ple de l’Ajuntament l’aprovació del compte general en cas que en 
el termini esmentat en el paràgraf anterior no s’hagin presentat reclamacions. 

 
Atès que en el BOP de data 31 d’agost d’enguany, es va publicar l’anunci d’informe del compte general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar de l’exercici 2015, integrat pels comptes anuals de la corporació i els comptes 
anuals de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, per part de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Atès que no s’ha presentat cap reclamació, objecció o observació a aquests comptes en el termini establert, 
el qual acabava el dia 28 de setembre de 2016, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que  integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.‐ Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pels estats i comptes anuals 
d’aquest  Ajuntament  i  de  l’Organisme Autònom Administratiu  Ràdio  Canet  corresponents  a  l’exercici  de 
2015. 
 
SEGON.‐ Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General de l’Administració Local 
els estats i comptes anuals que integren el compte general de l’Ajuntament. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica que es porten a aprovació 
els comptes anuals de l’Ajuntament formats pel balanç de la situació, el resultat econòmic, la liquidació del 
pressupost  i  la  memòria.  En  aquest  exercici  s’han  aplicat  les  instruccions  sobre  comptabilitat  pública 
aprovades l’octubre del 2013 i que entra en vigor a partir del gener del 2015. L’exercici 2015 s’ha tancat amb 
un  romanent  positiu  de  tresoreria  de  1.400.000  euros  i  un  resultat  pressupostari  també  en  positiu  de 
2.056.000 euros, sovint unes magnituds que permeten fer front a les obligacions creditores de l’Ajuntament. 
Fent un breu anàlisi del balanç, el fons de maniobra, és a dir, els deutors a curt termini menys els creditors a 
curt termini, és positiu per un import de 985.000 euros. Aquest concepte reflecteix la capacitat de fer front 
als pagaments dels proveïdors a curt termini. A tall d’exemple, explica que el fons de maniobra a finals del 
2011 era en negatiu per un import de 3.100.000 euros. El deute financer s’ha reduït fins als 6,4 milions quan 
a l’exercici anterior era de 8,6 milions. Al seu parer, aquest és un endeutament correcte i assumible per al 
pressupost de Canet de Mar i segurament els permetrà destinar l’import de l’amortització anual dels préstecs 
vigents a més recursos o inversions en el proper pressupost per al 2017, que s’està començant a elaborar. 
Pel que fa a resultats, en aquest exercici s’ha aconseguit un resultat positiu de 2,1 milions d’euros i d’aquesta 
manera  s’ha  incrementat  la  solvència  i  el patrimoni de  l’Ajuntament. Ha  cregut oportú aportar  aquestes 
opinions tot i tenir en compte que el que es proposa a l’aprovació del Ple no és la gestió en si mateixa, sinó 
el  contingut  del  compte  quant  a  l’ajustament  d’aquest  a  les  normes  establertes  i  el  reflex  de  la  realitat 
econòmica i financera de la gestió municipal. 
 
7.‐ MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ERC I PSC PER EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES MÈDIQUES 
INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DE LES PERSONES A EMMALALTIR AMB DIGNITAT 
 
L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut de la Generalitat, és 
l’òrgan  competent per  realitzar  els  dictàmens mèdics on es determina  si  una persona  continua de baixa 
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mèdica o ha de retornar immediatament al lloc de treball, si es té dret a una pensió per invalidesa, o ja s’està 
“apte” per reincorporar‐se laboralment per una millora de la salut. 
 
La Plataforma d'Afectats de  l'ICAM,  la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 2016 amb l'objectiu de 
visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest organisme avaluador de la sanitat catalana, que 
s'ha agreujat els darrers anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els 
criteris  per  atorgar  pensions  d'invalidesa,  i  el  context  d'atur  i  precarietat  laboral  en  augment  situa  les 
persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió social. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment pels Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular, ERC i 
PSC s’acorda per sis vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Assumpta Revoltós 
Vaquer, Quirze Planet Rovira, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres, quatre vots en contra dels regidors 
Jesús  Marín  i  Hernàndez,  Laureà  Gregori  Fraxedas,  Toni  Romero  Carbonell  i  Cristina  Soler  Vílchez  i  sis 
abstencions dels regidors Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, 
Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto:  
 
PRIMER.‐  Exigir  la  transparència  total en  la  relació entre  l'Institut Nacional de  la Seguretat Social  (INSS)  i 
l'ICAM, i la presentació del conveni que els vincula abans que sigui oficial, per tal de poder presentar esmenes 
i que es pugui debatre al Parlament de Catalunya abans d’entrar en vigència. 
 
SEGON.‐ Impulsar la participació ciutadana d’agents implicats (facultatius, col∙lectius de malalts, sindicats...), 
per a  l'elaboració d'un document sobre bona praxi, és a dir, sobre el bon tracte envers  les persones que 
s’atansen a l’ICAM. Com per exemple que puguin ser ateses amb companyia d’algun familiar o persona de 
confiança, que puguin escollir centre de proximitat geogràfica, etcètera. 
 
TERCER.‐ Reclamar que s'aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves diagnòstiques. 
 
QUART.‐  Reclamar  avaluacions basades exclusivament en  criteris mèdics  amb professionals  de  la  sanitat 
pública. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la moció. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que es donarà llibertat de 
vot a aquest grup, però de tota manera vol incidir en dos apunts d’aquesta moció. Tot i que el grup està 
bastant d’acord amb el concepte i el fons de la moció, discrepen bastant de les mocions que presenta la 
CUP, especialment amb els enunciats que hi posen. Consideren que no és gaire escaient el títol d’aquesta 
moció, no troben massa encertat el concepte d’emmalaltir amb dignitat. Sobretot, però, el punt tercer, tal 
i com està redactat no el troben massa bé, ja que el seu grup no hi veu cap inconvenient que algunes proves 
diagnòstiques es passin a entitats privades, encara que es paguin amb diners públics, ja que si s’haguessin 
de  fer  totes en centres públics, probablement  les  llistes d’espera serien molt més  llargues del que són  i 
suposa que no s’està suggerint que no es fan bons diagnòstics en aquests centres. Per últim, per poder dur 
a  terme  aquest  tercer  punt,  caldria  una  partida  pressupostària  per  fer‐ho,  pressupostos  que  la  CUP  va 
tombar no fa pas massa al Parlament. Repeteix, doncs, que tot i que estan bastant d’acord amb el fons de 
la moció, donaran llibertat de vots als membres que integren el grup municipal de CiU. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que hi ha hagut canvis importants 
respecte a  la moció  inicial,  sobretot perquè  ja des de  la Conselleria de Sanitat  s’han  treballat  canvis en 
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aquests òrgans de govern i, per tant, creuen que ja s’està treballant sobre aquest assumpte. Com que s’ha 
retirat alguna esmena, el seu grup també dóna llibertat de vot. 
 
El senyor Jiménez explica que aquesta no és una moció de la CUP, sinó que és una moció redactada per la 
PAICAM, una plataforma que no  té cap vincle amb  la CUP  i que conté gent de  totes  les  sensibilitats. La 
PAICAM els va donar aquesta moció i ells la van presentar com els la van donar. És una plataforma que es 
va  crear  a  la  porta  de  l’ICAM,  amb  gent malalta  que  s’acabava  de  visitar  en  aquest  òrgan,  que  es  van 
organitzar i es donen suport mutu. Pel que fa al punt tercer, el que es demana és que, en tot cas, els diners 
que s’estan destinant a fer aquestes proves a centres privats es destinin a la sanitat pública i les proves es 
facin a la sanitat pública. Totes les malaltes que s’atansen a l’ICAM ja tenen l’avaluació feta pels metges de 
la sanitat pública, han anat a especialistes i ja porten els informes que hi van. L’ICAM, però, no té en compte 
aquests  informes fets per metges de  la pública  i els adrecen a centres privats perquè els  facin una altra 
prova que el metge de la sanitat pública ha considerat que no era necessària, la qual cosa suposa una altra 
despesa a  les arques de  la Generalitat del  tot  innecessària. La pregunta és, doncs, que no es refien dels 
centres públics, que fan anar a aquestes persones a un centre privat a fer altres proves? Així, doncs, no és 
una manca de confiança amb els centres privats, sinó que és una confiança total cap a la feina feta des de 
la sanitat pública. A més a més, si aquests diners es destinessin a  la sanitat pública, potser no hi hauria 
tantes llistes d’espera. 
 
8.‐ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE SUPORT A “SOM 27 I MÉS” ENCAUSATS PER LA TANCADA 
AL RECTORAT DE LA UAB EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA 
 
El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) amb l'objectiu què s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament 
pel  Claustre  de  la  Comunitat  Universitària,  el  major  òrgan  decisori  de  la  Universitat.  Aquestes mocions 
demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que s’establissin títols especials 
de transport públic pels estudiants de la UAB (T‐UAB). Doncs, malgrat que l’òrgan més representatiu de la 
comunitat universitària aprovés dites mocions, l’Equip de govern, encapçalat pel Sr. xx, no va implementar 
aquestes mesures deliberadament. 
 
Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern de la universitat, sense cap tipus de 
resultat i sense que el govern fessin cap intent de resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. 
Un cop finalitzada, algunes de les persones que van participar de la tancada i, també algunes que només hi 
van mostrar suport públic, van ser denunciades i posteriorment imputades, 25 estudiants, un treballador del 
Personal d’Administració  i  Serveis  (PAS)  i  un  treballador del Personal Docent  i  Investigador. Aquestes 27 
persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes d'entre 11 i 14 
anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. Aquest sumari judicial ha estat 
impulsat per  la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona,  concretament per  l’anterior equip de govern 
d'aquesta universitat, encapçalats per l'ex‐vicerectora d’Estudiants, xx, que va confeccionar i fer arribar al 
cos de Mossos d'Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la tancada. Fins a tal punt va 
arribar  l’obsessió autoritària de  l’Equip de Govern que es va encarregar  la direcció  lletrada de  l’acusació 
particular  a  l’advocat  xx, un dels  advocats més  cars de Barcelona, qui  també  representa a Messi,  Pujol  i 
Nuñez, entre d’altres. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament de Canet de Mar manifestar: 
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1.  Que  l'educació  pública,  gratuïta  i  de  qualitat  s'ha  de  defensar  davant  dels  intents  d'elitització  i  de 
privatització. 
 
2. Que el dret a la protesta amb accions simbòliques no violentes com l'ocupació d'espais en cap cas pot ser 
respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de presó. 
 
3. Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de Barcelona pot perseguir  i 
reprimir judicialment la protesta social. 
 
4. Que l’actuació en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada, doncs la ocupació 
simbòlica d’un espai públic no pot comportar, de cap de les maneres una pena de presó, encara menys amb 
penes de més d’onze anys de presó. 
 
5. Que l’exercici del dret a manifestar‐se en pro d’una educació pública  i de qualitat no pot constituir un 
delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa dels Drets Col∙lectius. 
 
6. Que es demani a la Universitat Autònoma de Barcelona que obri les vies de mediació perquè es retiri la 
petició de presó i que es faci una valoració dels desperfectes causats que per aquest motiu no s'ha de donar 
continuïtat al procés judicial. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment pel Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, s’acorda 
per set vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Assumpta Revoltós Vaquer, Coia 
Tenas Martínez, 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 Isart Falceto,  
 
PRIMER.‐ Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la 
qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos. 
 
SEGON.‐ Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressar la solidaritat 
amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars i amics. 
 
TERCER.‐ Instar efectuar una mediació entre les parts pels fets a dalt referenciats. 
 
QUART.‐  Sol∙licitar  al Ministeri  Fiscal  que  retiri  les  acusacions  contra  aquests membres  de  la  comunitat 
universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la protesta, la dissidència, i 
menys encara que es sol∙liciti presó per exercir Drets Fonamentals. 
 
CINQUÈ.‐ Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge del Jutjat de 
Primera  Instància  i  Instrucció número 3 de Cerdanyola  i  a  l'Excm.  Fiscal  en  cap de Catalunya,  així  com a 
l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària i al Grup de Suport “Som 27 i 
més”. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la moció. 
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El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que el seu grup votarà en 
contra de la moció. En un primer moment, van valorar que si es retiraven els punts tercer i quart s’abstindrien. 
Comenta que el punt tercer s’ha modificat, però el quart no. El seu grup pensa que el que fa amb aquestes 
mocions el grup de la CUP és barreja temes que ja estan judicialitzats perquè els membres del Ple municipal 
es mullin. El seu grup, doncs, es mullarà i hi votarà en contra, ja que demanar l’absolució de les 27 persones 
imputades o  sol∙licitar al Ministeri  Fiscal que  retiri  la  imputació, qui ho ha decidir és un  jutge, no un Ple 
municipal. Així, doncs, amb aquest tipus de mocions, creu que el seu grup municipal sempre hi votarà en 
contra. 
 
El  senyor  Lluís  Llovet  Bayer,  portaveu  del  grup municipal  d’ERC,  explica  que  el  seu  grup  va  demanar  la 
modificació de diversos punts, un que no es posessin els mossos d’esquadra al mig i l’altre, tenir en compte 
els passos que havia fet  la Universitat Autònoma de Barcelona de retirar  la seva acusació. Aquests canvis 
s’han fet. En un primer text es demanava la lliure absolució dels implicats i amb això no hi estaven del tot 
d’acord. Estan d’acord que no es demanin penes de presó d’onze a catorze anys, però sí que estaven d’acord 
en  el  fet  que  si  s’havien produït  alguns  desperfectes  a  l’Administració  pública,  d’alguna manera  aquests 
desperfectes  havien  de  repercutir  en  els  culpables,  fossin  qui  fossin.  Com  que  aquestes  peticions  s’han 
escoltat, el vot del seu grup municipal serà favorable. 
 
El senyor Jiménez explica que es demana l’absolució d’aquestes 27 persones perquè han estat denunciades 
de forma arbitrària, tenint en compte que en aquestes mobilitzacions, i en aquesta tancada concretament, 
hi va haver més de dues‐centes persones que van passar per allà, no només estudiants de la universitat, sinó 
també  d’altes  universitats,  treballadors,  sindicalistes,  fins  i  tot  diputats  i  diputades  del  Parlament.  S’ha 
imputat aquestes 27 persones com podrien haver estat unes altres i per això demanen la lliure absolució. 
 
El senyor Marín pregunta si aquesta arbitrarietat es pot demostrar d’alguna manera. Comenta que si l’últim 
argument del grup que presenta aquesta moció és que es va fer de manera arbitrària no li sembla seriós. 
 
9.‐ MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, CANETENCS INDEPENDENTS, PP, SOM CANET, PSC I LA 
CUP EN SUPORT DELS ACORDS DE PAU A COLÒMBIA 
 
El  passat  25  d’agost  des  de  l'Havana  el  govern  de  Colòmbia  i  la  guerrilla  de  les  Forces  Armades 
Revolucionàries de Colòmbia ( FARC ) van anunciar que havien arribat a un acord definitiu de pau per posar 
fi a més de 50 anys de conflicte  intern. Aquest compromís, subscrit després de  les negociacions que han 
tingut lloc des de 2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi a una situació de violència que ha 
causat un nombre de víctimes dolorosament elevat. En aquest sentit, cal destacar l’anunci de Nacions Unides 
per a la validació dels termes pactats, posant en relleu la incorporació als acords la necessària visió de gènere, 
seguint la Resolució 1325 de l’ONU sobre el rol fonamental de les dones com a constructores de pau, així 
com la inclusió de l'agenda ètnica, a proposta de les comunitats indígenes i afrodescendent. 
 
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el convenciment que tot conflicte, 
fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot trobar vies dialogades per assolir la pau i per garantir 
la seguretat. En aquest sentit, cal valorar  l’avenç dels valors universals del diàleg  i de  la pau, així com tot 
aprofundiment de les vies democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet que dona esperances als 
pobles del món que pateixen violència. 
  
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva residència a Catalunya per 
lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o  indefinida, per motius polítics, econòmics,  laborals, 
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acadèmics o d’altres, però tots i totes han hagut de sortir d’un país colpit pel conflicte armat i la violència en 
les seves múltiples formes. Aquesta onada migratòria ha estat un element més d’una intensa relació que va 
tenir un episodi important durant l’acollida de centenars d’exiliats i exiliades catalanes després de la Guerra 
Civil, i que s’ha consolidat en el temps en forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià. 
 
Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous  catalans,  i  també un país prioritari de  la 
cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
El municipalisme català a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i el conjunt d’actors de 
la  cooperació  catalana  han  mantingut  una  intensa  implicació  amb  els  esforços  dels  colombians  i  les 
colombianes  per  a  la  construcció  de  pau,  amb  la  promoció  dels  drets  humans,  amb  la  sensibilització  de 
l’opinió pública catalana sobre el conflicte, i també amb el suport a accions d’incidència política per posar‐hi 
fi. Mostra d’aquest compromís ha estat el treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. 
  
Catalunya  i  les  seves  institucions  han  de  continuar  donant  suport  a  Colòmbia  davant  dels  reptes  que 
comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou període de postconflicte. 
 
Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen  la consecució d’una pau  immediata 
justa i duradora, però estem convençuts i convençudes que és un enorme pas endavant en la construcció 
d’una societat en pau, democràtica i respectuosa amb a vida i els drets humans. 
  
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre 
de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.‐ Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els representants de les 
Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), esperant que aquests siguin l’inici d’una pau estable, 
justa i duradora a Colòmbia. 

 
SEGON.‐ Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han acompanyat aquest 
procés. 
 
TERCER.‐ Afegir‐nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del conflicte armat i 
continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELN‐ Exèrcit d’Alliberament Nacional. 
 
QUART.‐  Donar  suport  a  les  iniciatives  i  accions  que  es  duguin  a  terme  al  municipi  a  través  de  les 
organitzacions  i  moviments  socials  i  col∙lectius  de  persones  d’origen  immigrant  colombià  per  tal  que  la 
població pugui conèixer els continguts dels acords de pau i pugui fer seguiment i auditoria al compliment dels 
mateixos. 
 
CINQUÈ.‐ Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora d’implementar els acords de 
pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords caldrà que es facin efectius. 

 
SISÈ.‐ Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de Colòmbia i al seu consolat 
a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a l’aprofundiment i a la consolidació dels camins de la 
pau, la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes i garanties de no repetició. 
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SETÈ.‐ Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis 
de  Catalunya,  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis,  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Govern  de  l’Estat 
espanyol i al Govern de Colòmbia.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, llegeix la moció. 
 
10.‐ PRECS I PREGUNTES 
 
1.‐ La gestió del pàrquing 
 
El  senyor Marc  Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de  la CUP, el qual explica que  fa  temps que 
l’Ajuntament estava en negociacions amb la propietària de l’empresa concessionària de la gestió del pàrquing 
i pregunta si ja s’ha tingut la reunió que van explicar que tindrien i en quina situació està aquest assumpte. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, recorda que l’Ajuntament va rescindir el contracte 
amb l’empresa concessionària i ara s’ha de valorar l’import econòmic i fer una oferta teòricament a l’amo 
d’aquesta empresa, però com que té deutes i un d’aquests deutes és un crèdit hipotecari sobre el mateix 
aparcament, aquesta proposta es va fer a una de les empreses que integren la Sareb. Van fer una oferta de 
70.000 euros. La resposta va ser que no estaven d’acord amb la rescissió del contracte tal i com ho van fer i 
volien entrar en un procés de demandes. Ahir mateix van baixar a Barcelona, el senyor Gregori, la senyora 
secretària, el senyor interventor i ell mateix,  per reunir‐se amb aquesta empresa i sembla que l’empresa veu 
que aquests 70.000 euros per a 100 i escaig places que encara queden d’aparcament públic no són prou i, 
per tant, ells que tenen prioritat de cobrament per davant d’algunes de les despeses que té l’Ajuntament 
amb aquest assumpte, els faran una contraoferta, que esperen que sigui beneficiosa per a l’Ajuntament, però 
que  segurament  serà  bastant més  alta  que  la  feta  inicialment  per  la  corporació. De  totes maneres,  això 
representaria que l’Ajuntament hauria d’aflorar, en els pressupostos del 2017, els 860.000 euros i escaig que 
val  la  totalitat  d’aquestes  places  d’aparcament,  d’acord  amb  l’auditoria  que  es  va  fer  per  valorar‐les, 
problema afegit a aquest tema. És cert que d’aquests euros, l’Ajuntament n’hauria de pagar molt pocs, ja 
que la resta estarien recuperats amb la inversió feta a l’aparcament i amb l’IBI que devien, però, d’entrada, 
l’Ajuntament els hauria d’aflorar en el pressupost de cara a la comptabilitat. 
 
2.‐ Les guinguetes de la platja 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que en un Consell Municipal 
de Promoció  Econòmica  es  va parlar  de  les  guinguetes  de  la platja.  Es  va parlar  si  amb  la  guingueta del 
Bitákora hi ha algun conveni o contracte diferent de les altres guinguetes de la platja i si és així demana que 
els ho expliquin, ja que en aquest local no s’hi pot anar lliurement a prendre alguna cosa, sinó que només s’hi 
pot anar a fer alguna celebració, com un casament. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica que no hi ha un conveni 
diferent amb les altres guinguetes de  la platja. És cert que aquest estiu hi ha hagut alguns problemes en 
aquest sentit, però es va parlar amb els propietaris de la guingueta i el tema està solucionat, ja que aquesta 
guingueta està obligada per contracte a atendre aquelles persones que vulguin anar‐hi a prendre alguna cosa, 
com totes les altres guinguetes de la platja. S’ha de tenir en compte que aquesta guingueta, a diferència de 
les altres que han de tancar quan s’acaba la temporada d’estiu, està oberta tot l’any, obligada per contracte, 
encara que a nivell empresarial no li és massa rendible. 
 



Acta Ple 29 de setembre de 2016 
 

 

3.‐ Informació sobre les noves tarifes de l’aigua 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, demana que, ja que s’han aprovat les 
tarifes de l’aigua i s’ha explicat que s’han ampliat unes tarifes socials que ja hi havia, que es faci una campanya 
informativa a la població perquè les persones que ho necessitin s’hi puguin acollir. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que si bé la tarifa de les famílies nombroses 
ja existia,  la que fa referència a les persones pensionistes és nova i hi ha moltes persones a les quals pot 
beneficiar i, per tant, són conscients que cal difondre‐la al màxim possible. 
 
4.‐ Valoració de la Fira Modernista 
 
La  senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a  la  senyora Coia Tenas 
Martínez,  regidora delegada de Promoció  Econòmica  i  Règim  Intern,  i  li  demana que  faci  unes  primeres 
valoracions de la Fira Modernista. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, explica que pel 
que fa als diners, es troben dins del pressupost igual que l’any passat, uns 36.000 euros, tot i que els números 
encara no són definitius. Hi ha hagut 7.400 euros d’ingressos provinents de les rutes modernistes, ja que se 
n’han  fet  1.030.  Explica  que  hi  ha  hagut  730  visites  al  museu.  Aquestes  visites,  però,  no  estan 
comptabilitzades com a ingressos de Promoció Econòmica perquè es tracta del museu i també especifica que 
moltes d’aquestes entrades són conjuntes amb les de les rutes i, per tant, no es poden comptabilitzar com a 
ingressos. Pel que fa a visitants, explica que en el moment més àlgid de la fira, que va ser diumenge, es podria 
calcular  que  hi  havia  unes  25.000  persones  a  Canet  de Mar  i  fent  un  càlcul  entre  els  dos  dies,  no  seria 
desorbitat pensar que han passat unes 35.000 persones per Canet de Mar. De fet, els aparcaments del poble 
estaven plens. Pel que fa a les activitats, el més destacable és que el dissabte a la nit va ploure i es van haver 
d’anul∙lar un parell d’activitats. L’activitat que va anar molt bé va ser la de la plaça Mercat, potser perquè es 
feia a cobert i el temps convidava a anar‐hi. I el que també va anar molt bé va ser el sopar inaugural. 
 
5.‐ Dissolució de la Unió de Botiguers 
 
La  senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del  grup municipal del  PSC, explica que  s’ha dissolt  la Unió de 
Botiguers  i  s’està  en  el  procés  de  creació  d’alguna  associació  que  ha  començat  a  formar  part  de  la  Fira 
Modernista. Demana si poden explicar què està passant amb el món associatiu dels comerços. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica  i Règim Intern, explica que a 
l’última reunió d’aquesta associació es va decidir dissoldre‐la per diferents raons. Ara els liquidadors estan 
fent  la  seva  feina  i  a  finals  d’any  els  socis  els  hauran  de  requerir  perquè  els  expliquin  la  liquidació  de 
l’associació. També comenta que tenen constància que hi ha una altra associació de comerciants al poble. 
Un grup de la zona de la riera Buscarons s’està organitzant, el qual ja van col∙laborar en la Fira Modernista 
per organitzar els comerciants d’aquesta zona del poble. 
 
6.‐ Valoració de la seguretat durant el període estival 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, demana a la senyora alcaldessa que faci 
una valoració sobre la seguretat durant l’estiu, si hi ha hagut moltes incidències i si han estat més o menys 
que altres estius. A principis de la temporada hi va haver unes quantes incidències que sortien a les xarxes. 
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La senyora alcaldessa explica que han estat comparant les estadístiques d’altres anys i han pogut comprovar 
que no hi ha hagut un augment de delictes. Cada temporada d’estiu hi ha un  increment de delictes si es 
compara amb la resta de l’any, perquè es dorm amb les finestres obertes i la gent marxa de vacances, per 
exemple, però si es compara aquest període amb el d’altres anys, no hi ha hagut un augment de delictes. 
 
7.‐ Criteris per donar permís per fer festes a la Masoveria 
 
La  senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, demana a  la  senyora M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, que expliqui quins criteris es fan servir a l’hora 
de  donar  permís  a  les  festes  joves  que  es  fan  a  la Masoveria  i  sobretot  quins  són  els  criteris  d’horaris. 
Concretament, hi va haver un dia que l’horari es va estendre molt, la qual cosa va provocar moltes queixes i 
moltes trucades a la Policia, entre elles una de seva, ja que és veïna de la zona i era un horari molt extensiu, 
les quatre de la matinada. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, explica que abans de 
contestar les diverses preguntes que li han fet, vol desitjar molta sort a la regidora del grup municipal del PP, 
la  senyora Cristina  Soler Vílchez,  que  se’n  va  a  participar  al  campionat del món de botxes  a  la  ciutat  de 
Casablanca.  A  continuació,  passa  a  contestar  la  pregunta  que  li  fa  la  senyora  Tamayo.  Explica  que  dins 
l’envelat les activitats poden durar fins a les dues de la matinada a no ser que siguin coses extraordinàries 
com  Cap  d’Any  o  Sant  Joan,  per  exemple.  Dins  la Masoveria,  les  activitats  poden  durar  fins  a  les  dues 
normalment, tot i que alguna vegada es fa fins a les quatre, però sempre dins de l’edifici perquè les parets 
són gruixudes i no deixen passar el so. Moltes vegades s’ha fet això i no hi ha hagut cap problema. Pel que fa 
a aquesta festa de la qual parla la senyora Tamayo que es va fer el dia 3 de setembre, volien que entrés dins 
dels actes de la Festa Major petita. Altres anys, aquesta festa s’havia fet a la zona dels gronxadors de la platja, 
però aquest any van creure que aquella zona ja havia estat prou castigada durant tot l’estiu, amb la fira, el K‐
80, les barraques i les havaneres, per exemple, i van voler provar de fer‐ho a la Masoveria en petit format, 
entre  altres  coses,  també,  perquè durant  tot  l’estiu  no  s’hi  havia  fet  res.  S’ha  fet  una  valoració  amb  les 
persones que van organitzar aquesta festa i han arribat a la conclusió que potser valdria la pena replantejar‐
se l’horari o la ubicació. El que sí que és segur és que s’ha d’estudiar com dur a terme aquesta festa sense 
altres conseqüències. 
 
8.‐ Campanya de sensibilització de civisme 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que ja s’ha parlat a bastament 
del  tema  de  la  neteja  del  poble,  però  demana  al  senyor Marín  si  s’ha  pensat  fer  alguna  campanya  de 
sensibilització de civisme, tal i com han estat d’acord abans. També pregunta si ja s’ha començat a treballar 
amb l’assumpte dels contenidors de l’avinguda Maresme. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica que com cada any, de cara 
a la tardor tenen la intenció de fer una altra campanya de sensibilització de civisme i de recollida de residus. 
I com sempre també, almenys des d’aquest mandat, el que es farà és incidir sobretot en les escoles, que és 
on creuen que és important fer‐ho, ja que són els nens i les nenes qui en un futur seran els que ho hauran de 
fer bé. Si la senyora Tamayo vol, d’aquí a unes setmanes li podrà enviar un correu o li poden fer una trucada 
per  dir‐li  exactament  quan  faran  la  campanya  i  de  quina manera  la  faran.  Pel  que  fa  als  contenidors  de 
l’avinguda Maresme, dels quals ja n’han parlat més d’un cop i ell mateix havia dit que els retirarien just passat 
l’estiu, van tenir un problema i és que el tècnic municipal de Medi Ambient ha estat uns mesos de baixa i no 
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ha pogut negociar amb l’empresa quan i com es feia, ja que s’ha reincorporat fa uns dies a la feina. Estan 
elaborant  un  pressupost  municipal  per  a  l’any  que  ve  i  això  ha  quedat  posposat  per  a  mitjans  o  finals 
d’octubre,  ja  que,  a més  a més,  primer  volien  fer  una  campanya entre els  veïns de  la  zona,  que  són els 
directament afectats. 
 
A continuació la senyora alcaldessa explica que per seguir l’ordre establert ara hauria de fer les preguntes la 
senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, la qual els ha fet arribar les seves 
preguntes per escrit, en preveure que no podria assistir a la sessió. Passa a llegir‐les. 
 
9.‐ Baixa en la modificació de crèdit 46/2016 en concepte de reforç neteja estiu 
 
En la modificació de crèdit 46/2016 veiem que hi ha una baixa en concepte REFORÇ NETEJA ESTIU. En un 
moment on la població de Canet creix i on és palès que ens manca reforç, per què hi ha hagut un baixa com 
aquesta? 
 
La senyora alcaldessa contesta que aquesta pregunta ja ha quedat resolta en el punt número tres de l’ordre 
del dia pel senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila. 
 
10.‐ Activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
 
Hem  llegit  la notícia a  la web de Ràdio Canet que  s’estan duent a  terme activitats dins  la Setmana de  la 
Mobilitat Sostenible i Segura. Ens agradaria saber com han anat les activitats dutes a terme fins al moment. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica que aquest any el títol de 
la campanya és Mobilitat Intel∙ligent, Economia Potent. El diumenge 25 de setembre es va fer una caminada 
verda des de la plaça Colomer fins a les Roques Blanques i el rial de can Segarra. El dissabte 8 d’octubre es 
farà una passejada pel patrimoni a les 11 del matí, per promoure l’activitat física i saludable, organitzada per 
la Casa museu. I on tornen a insistir, perquè és una de les seves dèries, és que en els centres educatius la 
Policia Local tornarà a fer, com cada any, activitats d’educació viària. 
 
11.‐ Canvis en les regidories  
 
A conseqüència dels canvis de regidories, volem saber si ens facilitaran un nou Pla d’Actuació Municipal amb 
aquestes modificacions i si hi ha canvis en les prioritats. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que el Pla d’Actuació Municipal no canviarà 
perquè  continuen  en  la mateixa  línia  amb  la  qual  van  començar,  tot  i  el  canvi  de  regidories.  Continuen 
aplicant els mateixos criteris, malgrat que hi hagi un regidor diferent del que va començar en algunes àrees. 
 
12.‐ Valoració de la Fira Modernista 
 
Sabem que potser és prematur, però hem de demanar una valoració, quant a visitants  i quant a  impacte 
econòmic, de la Fira Modernista. 
 
La  senyora  Coia  Tenas Martínez,  regidora  delegada  de  Promoció  Econòmica  i  Règim  Intern,  ha  respost 
aquesta pregunta a la número 5, feta per la senyora Tamayo. 
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13.‐ Viabilitat del centre de dia a Benestar Social 
 
Des de Som Canet apostem per explorar la viabilitat d’instaurar el centre de dia on actualment estan ubicats 
els serveis de Benestar Social  i, per tat, mancomunar serveis amb la Residència Guillem Mas. Sabem que 
l’actual Regidoria de Benestar social està fent l’estudi d’ubicar aquest centre a can Pinyol. Ens agradaria saber 
com està aquest projecte, és a dir, s’ha fet ja l’estudi d’adaptació d’aquest servei a can Pinyol? Se sap quin és 
el cost total de fer el centre de dia? S’ha buscat alternatives al projecte al qual dóna suport l’equip de govern? 
Quines seran les actuacions per aquest 2016? 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, explica que s’ha fet un 
estudi sobre la viabilitat d’un centre de dia on hi ha ara Benestar Social, però el resultat ha estat que no seria 
gaire viable, primer per una qüestió d’espai i segon per la ubicació dels Serveis Socials a un altre lloc. Des de 
Serveis Socials ja fa anys que són conscients de la demanda d’aquest servei i des del seu partit també veuen 
la necessitat d’explotar l’edifici de can Pinyol. Explica que ara tenen fet un avantprojecte sobre aquest centre 
i la Diputació de Barcelona els ha concedit una subvenció de 170.000 euros per al 2017 i 100.000 euros per 
al 2018. Quan el projecte estigui fet, el podran consultar sense cap problema. 
 
14.‐ Reunió del Bisbat pel centre parroquial 
 
El  senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix al  senyor Quirze Planet 
Rovira, regidor delegat de Cultura i Participació. Explica que el 14 de setembre hi va haver una reunió de la 
Comissió de  l’Odèon  i  es  va explicar que el dia 23  tenien una  reunió amb el Bisbat, pel  que  fa al  centre 
parroquial. Pregunta com va anar la reunió i quines impressions se’n va endur, ja que considera que és un 
assumpte molt important per a les associacions de Canet. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Participació explica que la reunió del dia 23 amb 
el Bisbat es va suspendre i s’han emplaçat per al dia 14 d’octubre. Quan s’hagi dut a terme, no tindrà cap 
inconvenient a explicar‐ne el contingut. 
 
15.‐ Despeses de l’Ironman 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix a la senyora M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones. Explica que aquest cap de setmana es durà a 
terme l’Ironman i es tallarà la N II durant tot el dia. Anteriorment, es rebia una subvenció del Consell Comarcal 
del Maresme, la qual es va retirar, i, a més a més, l’empresa pagava una part dels diners del que el poble 
posava al servei d’aquest esdeveniment, ja que s’ha de recordar que és una iniciativa privada. Pregunta si 
aquesta empresa farà algun pagament per les hores extres que farà la Policia Local, per exemple, ja que entén 
que la Policia farà hores extres per controlar el trànsit. 
 
La  senyora  M.  Assumpta  Revoltós  Vaquer,  tinenta  d’alcalde  de  Serveis  a  les  Persones,  explica  que  els 
organitzadors de l’Ironman es van adreçar directament a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i potser seria millor 
que ho expliqués la senyora alcaldessa, com a responsable directa d’aquesta Àrea. Aquesta activitat només 
passa pel poble, no és com l’ironkids que es fa al passeig i la seva Àrea està al cas. 
 
La senyora alcaldessa explica que l’endemà té despatx amb el cap de la Policia i  la posarà al dia de tot el 
dispositiu de seguretat. Segurament es cobrirà també amb protecció civil, que és el normal en aquests casos. 
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16.‐ Compliment de l’acord amb la Policia Local per les hores extres 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta si s’està complint l’acord amb 
la Policia Local referent a les hores extres. 
 
La senyora alcaldessa explica que la Policia Local té tota la informació de com està la situació i, en principi, 
no hi ha cap problema. 
 
El senyor Romero comenta que la senyora alcaldessa vol dir que es compleix l’acord al qual es va arribar amb 
la Policia Local. 
 
La senyora alcaldessa explica que ara mateix no ho estan cobrant, però saben que ho cobraran, saben que és 
un problema de terminis, ja que té un procediment una mica més complex del que pot semblar. La Policia 
Local està al cas d’això des del primer moment i saben que ho cobraran quan estigui tot solucionat. 
 
17.‐ Construcció d’un segon pavelló 
 
El  senyor  Toni  Romero  Carbonell,  portaveu  del  grup municipal  del  PP,  explica  que  aquesta  pregunta  va 
relacionada amb el que cada grup exposa en el seu programa electoral. Ja fa un temps es va preguntar sobre 
la construcció d’un segon pavelló i es va contestar que es faria un pla de viabilitat per saber si era possible 
aquest segon pavelló a la zona del polígon. Pregunta si s’hi està treballant. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, explica que es farà un 
estudi de viabilitat cap a finals d’any, principis de l’any que ve, per tenir una noció de què pot costar i tenir 
un projecte perquè quan hi hagi una possibilitat de poder tirar‐ho endavant estigui tot a punt. 
 
18.‐ Nova cap d’Àrea compartida entre Garrofers i Benestar Social 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que fa un temps que a Benestar 
Social s’ha incorporat una persona nova, una cap d’Àrea compartida entre Garrofers i Benestar Social. La seva 
pregunta és si ja s’han solucionat els problemes que hi havia a Garrofers, si ja se signen els contractes. 
 
La senyora alcaldessa explica que s’està treballant en quan es convocaran els concursos per aquelles persones 
que han de substituir els treballadors de Garrofers quan estan de baixa o de vacances. Pel que fa a la resta, 
es  regularitzaran  els  que  hi  estan  treballant  de manera  fixa.  La  cap  d’Àrea  està  fent  el  seguiment  de  la 
demanda que hi ha interposada pels defectes de construcció.  
 
19.‐ Clima laboral a Benestar Social 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta com està el clima laboral a 
Benestar Social després d’haver‐se incorporat aquesta persona. 
 
La senyora alcaldessa explica que la cap d’Àrea de Benestar Social ha començat la seva tasca posant ordre al 
sistema de treball d’aquest servei. 
 
20.‐ Vigilància marítima i neteja de les platges 
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, el qual explica que 
l’empresa del servei de vigilància marítima, Marsave, acaba el seu servei al mes vinent, el 2 d’octubre. Tot i 
que no és cosa d’aquesta empresa, han sabut que s’han retirat les papereres i demanen que, de cara a l’any 
que ve, si el tema de seguretat i de neteja podria anar acompassat. Sap que una cosa no té res a veure amb 
l’altra, però com que la vigilància marítima és fins al mes d’octubre es podria mirar de coordinar, ja que la 
retirada de papereres ha tingut lloc a finals de setembre. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica que aquests dos serveis 
no tenen res a veure. L’empresa de vigilància ha acabat el seu servei a finals de setembre i la col∙locació de 
les papereres a  la platja era una de les mesures del reforç  implantat per a  la neteja durant  la temporada 
d’estiu que es va acabar fa uns quinze dies, quan les van retirar. 
 
21.‐ Canvi d’ubicació de l’ambulància 
 
El  senyor  Pere  Xirau  i  Espàrrech,  portaveu  del  grup  municipal  de  Canetencs  Independents,  explica  que 
l’ambulància  que  hi  havia  darrere  del  CAP  per  prestar  el  serveis  d’urgència  s’ha  desplaçat  a  la  zona  de 
Benestar Social i demana que expliquin per quins motius s’ha fet. Considera que és més coherent que estigui 
a prop del CAP. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica que fa més de sis mesos 
que es va retirar l’ambulància del darrer del CAP a petició del mateix CAP. Els van explicar que les persones 
que estaven a càrrec de l’ambulància necessitaven un espai dins l’ambulatori per descansar; el CAP va fer 
una  reorganització  de  l’espai  i  van  acordar  que  no  els  podien  deixar  cap  lloc.  Així,  doncs,  l’empresa 
concessionària del  servei d’ambulàncies es va posar en contacte amb  l’Ajuntament per veure si es podia 
solucionar aquest problema i van creure que el lloc més adient per aquest servei era davant la Residència 
Guillem Mas  on  se’ls  va  habilitar  un  espai.  Aquest  servei  d’ambulàncies  està  lligat  a  unes  normes molt 
estrictes pel que fa al lloc que utilitzen i al descans dels treballadors, els quals han d’estar a uns determinats 
metres de l’ambulància, la qual cosa no feia fàcil buscar un altre lloc. De fet, descansen en unes dependències 
de la Residència,  ja que és difícil trobar un encaix per complir amb aquestes normes del Departament de 
Salut. 
 
22.‐ Plaga que afecta els pins del Maresme 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, explica que hi ha 
una plaga que afecta tots els pins del Maresme. Aquesta plaga és deguda a la combinació d’un insecte amb 
un fong que mata els pins. També els han explicat que és una plaga que es pot autocontrolar, però la sequera 
no hi ajuda. Demana si s’han fet algunes actuacions per pal∙liar els efectes d’aquesta plaga, encara que ja 
saben que la majoria de bosc de Canet és privat, però de tota manera demana si s’hi ha fet alguna cosa. 
 
El  senyor  Jesús Marín  i Hernàndez,  tinent d’alcalde de Promoció de  la Vila,  explica que al Maresme s’ha 
detectat que hi ha unes 6.600 hectàrees, un 20% de la superfície forestal, afectada per aquesta plaga que 
només ataca els pins pinyoners. D’aquestes hectàrees, 40 són totalment irrecuperables perquè els pins s’han 
mort. Moltes d’aquestes hectàrees estan en sòl privat i, per tant, això dificulta molt que l’Administració pugui 
actuar. L’Ajuntament tampoc no té els recursos necessaris per fer front a aquest problema. Saben que la 
Generalitat destinarà uns 100.000 euros a tractar aquesta plaga. De fet, però, s’ha de tenir en compte que 
és una plaga de difícil solució, però de tota manera el Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat,  juntament  amb  el  Consell  Comarcal  del  Maresme,  s’ha  posat  mans  a  l’obra  per  intentar 
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combatre‐la.  Probablement  la  Diputació  també  s’hi  haurà  d’implicar  per  treure  les  castanyes  del  foc  als 
ajuntaments. 
 
El senyor Josep M. Masvidal, regidor del grup municipal de Canetencs Independents, comenta que el senyor 
Marín ha explicat que l’Ajuntament no té recursos per fer front a aquesta plaga, però també ha explicat que 
la majoria  d’hectàrees  són  de  titularitat  privada,  per  tant,  l’Ajuntament  podria  fer  d’enllaç  amb  aquests 
particulars. 
 
El  senyor  Marín  explica  que  el  Consell  Comarcal  del  Maresme  els  ha  fet  arribar  tota  una  sèrie  de 
documentació perquè es pugui informar aquests propietaris de com han d’actuar. Una de les solucions és 
quan es detecta un pi amb aquest insecte, tractar‐lo de forma immediata perquè no es pugui escampar als 
altres pins del voltant. Des de la Regidoria de Medi Ambient ho estant començant a desenvolupar. 
 
23.‐ Organització de la Fira Modernista 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, explica que també 
els ha arribat que de cara a  l’organització de  la Fira Modernista de  l’any que ve s’està plantejant des del 
govern d’encarregar‐la a una empresa privada. Demana que li confirmin si és cert i si és així, quin és el motiu 
per fer‐ho d’aquesta manera. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, explica que no és 
la seva intenció. El que sí que és veritat és que de cara a l’any que ve es faran alguns canvis en l’organització 
de les activitats i les parades, per millorar alguns aspectes de la Fira. 
 
24.‐ Obres que s’havien de fer a l’Odèon 
 
El  senyor  Pere  Xirau  i  Espàrrech,  portaveu  del  grup  municipal  de  Canetencs  Independents,  explica  que 
aquesta  pregunta  no  la  pensaven  fer,  però  després  del  que  s’ha  dit  en  aquest  Ple,  han  decidit  que  és 
pertinent. Quan han vist que s’han donat de baixa aquestes partides referents a l’Odèon, volen preguntar a 
quines obres es referien aquestes partides i quan es duran a terme. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Participació, explica que una de les obres previstes 
per aquest any era refer la columna de l’Odèon que va provocar l’accident i comenta que abans d’acabar 
l’any està previst de començar aquesta obra. 
 
El  senyor  Lluís  Llovet  Bayer,  tinent  d’alcalde  de  Territori,  comenta  que  el  senyor  Planet  ho  ha  explicat 
correctament, només vol afegir que tenen un esborrany de l’avantprojecte i els van dir que per les festes de 
la Mercè tindrien l’avantprojecte acabat. Demà l’arquitecta municipal es reuneix amb la Diputació i amb els 
arquitectes  i  suposa que  ja els donarà  l’avantprojecte gairebé definit amb els  costos  totals  i, alhora, han 
demanat  el  projecte  executiu  de  la  primera  fase  de  les  obres,  per  poder  executar  obra  el  2016,  amb  el 
pressupost que hi ha de 247.000 euros. A aquesta xifra s’hi ha de sumar el cost del projecte que puja un total 
de 270.000 euros. Tenen una proposta inicial, que seria acabar la cimentació, acabar també dues arcades i 
una volta i, possiblement, la construcció de les parets del segon pis. Esperen que els arribi aquest projecte 
executiu aquest mes d’octubre, per poder licitar les obres abans de tancament d’any. 
 
25.‐ Informe sobre el compliment del contracte de neteja i recollida de residus sòlids urbans 
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents, per últim, vol fer 
un  recordatori al  regidor de Medi Ambient,  i és que està pendent  l’informe que es va demanar a  l’últim 
Consell Municipal de Medi Ambient, sobre el compliment del contracte de neteja i recollida de residus sòlids 
urbans amb l’empresa Cespa. Ho torna a comentar perquè el seu representant en aquest Consell ha tornat a 
insistir sobre el tema, ja que a finals d’any s’ha de prorrogar aquest contracte i si es considera que el grau de 
compliment del contracte no és satisfactori potser no val la pena fer aquesta pròrroga. També aprofita per 
recordar que en l’última reunió d’aquest consell se’ls va dir que els tornarien a convocar durant el mes de 
setembre, però aquest mes ja ha passat i no ho han fet. Demana a veure quan es tornarà a convocar aquest 
Consell. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica que cada quinze dies, els 
dos tècnics de medi ambient es reuneixen amb dos tècnics de l’empresa i amb l’encarregat de l’empresa al 
carrer, per fer un seguiment del compliment del contracte per part d’aquesta empresa. No es fa cap informe 
escrit sobre el grau de compliment del contracte, sinó que es fan aquestes reunions per aconseguir el màxim 
grau de compliment del contracte. De fet, els tècnics municipals, tant el de Medi Ambient com l’enginyera 
municipal  en  el  cas  de  les  platges,  quan  detecten  algun  problema  el  fan  saber  a  l’empresa  perquè  ho 
solucioni. No són incompliments del contracte, sinó que són coses del dia a dia, fruit de les mancances del 
mateix contracte. De tota manera, insistirà als tècnics a veure si poden fer un informe per escrit d’aquesta 
feina que estan fent amb l’empresa. 
 
26.‐ Grau de compliment dels pressupostos participatius i iniciatives per al 2017 
 
El  senyor  Pere  Xirau  i  Espàrrech,  portaveu  del  grup municipal  de  Canetencs  Independents,  demana  que 
expliquin en quin grau de compliment es troben els pressupostos participatius aprovats i si els poden mostrar 
quines iniciatives s’estan preparant de cara a l’any vinent. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, recorda que hi havia quatre projectes a fer. Explica 
que  el  mobiliari  infantil  ja  s’ha  adjudicat  i,  per  tant,  calcula  que  durant  el  mes  vinent,  s’acabarà  el 
procediment,  perquè  només  falta  que  les  empreses  presentin  una  documentació  complementària  per 
formalitzar el contracte. Després només es trigarà entre quinze dies i un mes a tenir aquest mobiliari col∙locat, 
perquè és el termini que tenen aquestes empreses per instal∙lar‐lo. El parc de Vil∙la Flora està a punt de licitar‐
se. Pel que fa al Passeig Marítim continuen lluitant amb la senyora Toledano per un costat i la senyora Ojeda 
per l’altre, cosa que el senyor Masvidal ja sap què vol dir, i esperen sortir‐se’n ben aviat. Si no és així hauran 
de fer el mateix que es va fer amb un projecte del passeig cap a Sant Pol, i el tiraran endavant. I per últim, els 
pipi cans, que és el tema més senzill, es licitaran cap al mes de desembre, ja que aquest 2016 no hi havia 
pressupost per al manteniment d’aquests pipi cans i van considerar retardar‐lo fins a finals d’any i tenir en 
compte aquest manteniment de cara al pressupost de l’any 2017. Pel que fa a l’any vinent, recorda que van 
dir que hi hauria uns pressupostos participatius nous i en aquest moment estan pendents dels pressupostos 
municipals i de quina partida es podrà utilitzar. Hi ha un primer esborrany de les bases, que els farà arribar a 
principis de la setmana següent, en les quals només hi ha la normativa que s’hauria de seguir per a tots els 
passos i processos que calen: la publicitat, el termini perquè els ciutadans puguin fer les propostes, què s’ha 
de fer des de l’Ajuntament per excloure aquelles propostes que no s’ajusten a legalitat i, finalment, la manera 
en què la comissió pot decidir quines propostes se sotmeten a votació. Aquest procés tindrà lloc abans no 
comenci l’any 2017. 
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27.‐ Mal funcionament del correu electrònic 
 
El  senyor  Josep M. Masvidal Serra,  regidor del grup municipal de Canetencs  Independents, explica que a 
l’últim Ple va comentar que no tenien wifi quan estaven a les instal∙lacions de l’Ajuntament i ara ja pot dir 
que en tenen, però ara no funciona el correu corporatiu. L’últim correu que van rebre deia que del dia 21 al 
dia  26  d’aquest mes  no  funcionaria,  però  avui  és  29  i  encara  no  funciona.  Demana  quan  es  posarà  en 
funcionament altre cop. 
 
La  senyora  alcaldessa  explica  que  així  poden  entendre  en  quines  dificultats  s’estan  trobant  per  poder 
treballar amb un mínim de normalitat. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat de Sistemes Informàtics i Desenvolupament Tecnològic, explica 
que aquest cap de setmana s’ha produït un canvi de comptes de correu, i els accessos a aquests comptes, 
que ha estat molt complex. Els faran arribar una documentació perquè puguin accedir al compte de correu 
intern, però no pot garantir que funcioni correctament al 100 per 100 fins que la Diputació no els confirmi 
que  els  seus  servidors  funcionen  correctament.  Hi  ha  regidors  que  abans  del  Ple  ja  han  tingut  aquesta 
documentació i els que encara no la tenen, els ho donarà ara. 
 
El senyor Masvidal pregunta si no se sap quan se solucionarà definitivament. 
 
El senyor López respon que no. Hi ha petites errades, unes hores que el sistema no respon o que funciona 
lent, no apareixen tots els correus que s’envien. Es va fent per fases i costa una mica més del que s’havia 
previst en un principi. 
 
I no havent‐hi més assumptes a  tractar,  s’aixeca  la  sessió, essent  les 23.13 hores de  tot el que  jo  com a 
secretària certifico. 
 
La secretària,            L’alcaldessa, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell          Blanca Arbell Brugarola 
 


