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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30 DE 

NOVEMBRE DE 2017 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret dades de caràcter personal, per 
tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20:30 hores 
Hora que acaba: 21:40 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Cinquè tinent d’alcalde: Josep Maria Masvidal Serra 
Coia Tenas i Martínez 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Quirze Planet Rovira 
M. Àngels Isart Falceto 
Jesús Marín i Hernàndez 
Laureà Gregori Fraxedas 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Marc Jiménez Torres 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Bernat Costas i Castilla, secretari. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, 
interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions del Ple municipal de data 
28.09.17, 17.10.17 i 25.10.17 

2) Donar compte al Ple de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local 
de data 22 de novembre d’enguany per dur a terme el sorteig dels membres 
de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 
del dia 21 de desembre en virtut de la delegació de competència del Ple en 
sessió de data 14 de juliol de 2015 
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3) Informació periòdica a Ple sobre execució pressupostària i moviments de 
tresoreria corresponent al 3r trimestre 2017 

4) Informe sobre el període mig de pagaments corresponent al 3r trimestre de 
2017 

5) Informe sobre morositat corresponent al 3r trimestre de 2017 
6) Donar compte del Decret 1343/2017, de 20 de novembre, amb relació a 

l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Xarxa d’Escoles Municipals de 
Persones Adultes 

7) Aprovació rectificació de l’acord d’aprovació de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits número 4/2017 

8) Aprovació rectificació de l’acord d’aprovació de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits número 5/2017 

9) Aprovació adhesió Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor 
10) Aprovació canvi de representants de Canetencs Independents i PSC al 

Consell de Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet 
11) Moció presentada pels grups municipals d’ERC i la CUP per l’alliberament 

immediat i l’absolució dels presos polítics del procés independentista 
12) Moció presentada pel grup municipal del PSC per reclamar la posada en 

llibertat del vicepresident, els consellers i els membres de les associacions 
Òmnium Cultural i ANC 

13) 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 
dels membres del grup municipal del PP i presenta el nou secretari de l’Ajuntament, 
el senyor Bernat Costas, el qual ocupa aquest lloc de treball en comissió de serveis. 
A continuació dona pas al primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 28.09.17, 17.10.17 I 25.10.17 
 
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a les actes del Ple 
municipal de data 28.09.17, 17.10.17 i 25.10.17. Cap regidor en fa i, per tant, 
queden aprovades per unanimitat dels quinze regidors presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE NOVEMBRE D’ENGUANY PER DUR A 
TERME EL SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2017 DEL DIA 21 DE 
DESEMBRE EN VIRTUT DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DEL PLE EN 
SESSIÓ DE DATA 14 DE JULIOL DE 2015 
 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
3.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ PERIÒDICA AL PLE SOBRE 
EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I MOVIMENTS DE TRESORERIA DEL 3R 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017 
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D’acord amb allò previst a l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
Vist l'informe de l'interventor, de data 17 de novembre de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

“D’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals 
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari 
sotasignat, Interventor d’aquest Ajuntament, emet el següent: 
  

INFORME 
  
Primer.- L’article 207 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Intervenció de 
l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la presidència, informació de 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els 
terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi. 
 
Per la seva banda, l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, desenvolupa l'anterior precepte en 
els següents termes: 
 
«Regla 52. Elaboració. 
 
1. En compliment d'allò previst en l'article 207 del Text refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, la Intervenció o òrgan de l'entitat local que tengui atribuïda la 
funció de comptabilitat elaborarà la informació de l'execució dels pressupostos i del 
moviment i la situació de la tresoreria, que ha de remetre al Ple de la Corporació, per 
conducte de la Presidència, en els terminis i amb la peridocitat que el Ple hagi 
establert. 
 
2. La Intervenció o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat determinarà l'estructura dels estats que hauran de reflectir la informació 
a que es refereix l'apartat anterior, d'acord amb allò establert pel Ple de la Corporació. 
 
1. La informació a que es refereix la regla anterior contindrà dades relatives a:  
a) L’execució del pressupost corrent de despeses 
b) L’execució del pressupost corrent d’ingressos 
c) Els moviments i situació de la tresoreria 
 
2.- La informació sobre execució del pressupost corrent de despeses posarà de 
manifest per cada aplicació pressupostària, almenys per l’import corresponent a: 
a) Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius 
b) Les despeses compromeses 
c) Les obligacions reconegudes netes 
d) Els pagaments realitzats 
 
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: les despeses compromeses  
 
Així mateix, s’ha de fer constar el percentatge que representen: les despeses 
compromeses respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes 
respecte als crèdits definitius i els pagaments efectuats respecte a les obligacions 
reconegudes netes. 
 
3. La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrent ha de posar de 
manifest per a cada aplicació pressupostària, almenys, l’import corresponent a: 
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a) Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives. 
b) Els drets reconeguts nets. 
c) La recaptació neta. 
 
Així mateix, s’ha de fer constar el percentatge que representen: els drets reconeguts 
nets respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets 
reconeguts nets. 
 
4. La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria ha de posar de 
manifest, almenys, els cobraments i els pagaments efectuats durant el període a què 
es refereixi la informació, així com les existències en la tresoreria al principi i al final 
del període esmentat.” 
 
Segon.- Per la seva banda, l’article 40 de les Bases d’execució del pressupost per 
l’exercici 2017 estableix el següent: 
 
“Article 40. Informació al Ple sobre l'execució pressupostària 
 
1.-En compliment de l'article 207 del TRLRHL, la Intervenció General Municipal 
elaborarà i remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la Presidència, per trimestres 
vençuts, informació sobre l'execució dels pressupostos, del moviment de la Tresoreria i 
de les operacions extra-pressupostàries, amb el contingut que estableix la regla 52 
ICAL 2013.  
 
A aquesta documentació s’acompanyaran l’acta d’arqueig, els justificants de saldos 
bancaris i els estats conciliatoris que corresponguin referits a la data de tancament del 
trimestre. 
 
2.- Els organismes autònoms administratius, les entitats públiques empresarials i les 
societats mercantils de capital íntegrament municipal elaboraran, amb el tancament de 
cada trimestre, document informatiu de la gestió econòmic-financera adaptat a les 
instruccions de la Intervenció. Aquesta documentació s’haurà de remetre a 
Intervenció, que la unirà a la informació referida en l’apartat 1r per la seva remissió al 
Ple. 
[...].” 
 
Tercer.- En virtut de tot l’exposat s’inclou en el present expedient la informació extreta 
del programari SICALWIN sobre execució pressupostària i moviments i situació de 
tresoreria en els termes de la ICAL 2013 corresponents al tancament provisional del 3r 
trimestre de 2017.  
 
El resum per capítols de la classificació econòmica d'aquestes execucions 
pressupostàries és el que s'inclou en l'annex d'aquest informe. 
 
CONCLUSIONS 
 
Es tramet a l'Alcaldia la informació periòdica d'execució pressupostària i de moviments 
de tresoreria per la seva elevació al Ple. 
 
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.” 
 
Annex 
/.../“ 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 23 de novembre 
de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, en 
tractar-se d’una donació de compte. 
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D'acord amb l'article 217 del TRLHL i les regles 52 i 53 de la Instrucció de 
Comptabilitat de l'Administració Local, el Ple es dona per assabentat de l’acord 
següent: 
 
ÚNIC.- RESTAR ASSABENTAT de la informació periòdica d'execució pressupostària i 
moviments de tresoreria corresponents al 3r trimestre de l'exercici 2017, de 
l'Ajuntament de Canet de Mar i l'Organisme Autònom Ràdio Canet, de la qual 
s’adjunta resum en l’Annex a la proposta. 
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ANNEX – 3R TRIMESTRE – AJUNTAMENT –EXERCICI CORRENT       
PRESSUPOST D'INGRESSOS  

        
  Capítols Previsions 

inicials Modificacions Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 
nets 

% execució Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament % recaptació 

    a b c=a+b d e= d/c f g=d-f h=f/d 

1 IMPOSTOS DIRECTES. 6.588.300,00   6.588.300,00 6.805.783,99 103,3% 5.123.907,81 1.681.876,18 75,3% 

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 76.900,00   76.900,00 90.083,08 117,1% 90.083,08 0,00 100,0% 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I AL. 2.567.900,00 761,34 2.568.661,34 2.115.799,16 82,4% 1.396.726,59 719.072,57 66,0% 

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 3.331.266,00 234.884,45 3.566.150,45 2.904.169,46 81,4% 2.686.398,26 217.771,20 92,5% 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 142.000,00   142.000,00 88.059,03 62,0% 88.059,03 0,00 100,0% 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS         

7 TRANSF. DE CAPITAL. 457.067,74 17.000,00 474.067,74 108.468,80 22,9% 108.468,80 0,00 100,0% 

8 ACTIUS FINANCERS. 36.900,00 2.485.409,01 2.522.309,01 27.683,58 1,1% 27.683,58 0,00 100,0% 

9 PASSISU FINANCERS 175.000,00   175.000,00   0,0%     

  TOTAL INGRESSOS 13.375.333,74 2.738.054,80 16.113.388,54 12.140.047,10 75,3% 9.521.327,15 2.618.719,95 78,4% 

PRESSUPOST DE DESPESES  
        

  Capítols Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals 
Obligacions 
reconegudes 
netes 

% execució Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament % pagaments 

    a b c=a+b d e= d/c f g=d-f h=f/d 

1 DESPESES DE PERSONAL. 5.387.753,33 117.119,64 5.504.872,97 3.645.233,97 66,2% 3.639.854,72 5.379,25 99,9% 

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 4.887.084,81 336.957,05 5.224.041,86 2.784.763,78 53,3% 2.740.020,30 44.743,48 98,4% 

3 DESPESES FINANCERES. 245.000,00 950,48 245.950,48 66.378,80 27,0% 65.204,94 1.173,86 98,2% 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 480.436,00 106.550,00 586.986,00 235.741,35 40,2% 224.054,31 11.687,04 95,0% 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.491,00   75.491,00   0,0%   0,00  

6 INVERSIONS REALS. 1.364.568,60 1.268.605,42 2.633.174,02 502.620,72 19,1% 502.620,72 0,00 100,0% 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL         
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8 ACTIUS FINANCERS         

9 PASSIUS FINANCERS. 935.000,00 907.872,21 1.842.872,21 677.857,40 36,8% 673.638,30 4.219,10 99,4% 

  TOTAL DESPESES 13.375.333,74 2.738.054,80 16.113.388,54 7.912.596,02 49,1% 7.845.393,29 67.202,73 99,2% 



 

8 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

3R TRIMESTRE – AJUNTAMENT –EXERCICIS TANCATS       
PRESSUPOST D'INGRESSOS  

        
  Capítols 

Pendent de 
cobrament a 
1/1/t 

Modificacions Anul·lacions Cancel·lacions   Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament   

    a b c d   e f=a+b-c-d-e   

1 IMPOSTOS DIRECTES. 1.374.656,12 812,31 32.966,87 27.342,11   261.301,74 1.053.857,71   

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 27.327,62         30,02 27.297,60   

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I AL. 1.590.158,77 160,00 34.546,33 22.700,23   165.060,70 1.368.011,51   

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 766.863,22         573.887,02 192.976,20   

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.               

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS               

7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL. 139.603,44           139.603,44   

8 ACTIUS FINANCERS.               

9 PASSISU FINANCERS               

  TOTAL INGRESSOS 3.898.609,17 972,31 67.513,20 50.042,34 0,00 1.000.279,48 2.781.746,46   

PRESSUPOST DE DESPESES  
        

  Capítols 
Obligacions 
pts. pagam. a 
1/1/t 

Modificacions   Prescripcions   Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament   

    a b   d   e f=a+b-d-e   

1 DESPESES DE PERSONAL. 2.700,98 -347,88       2.250,00 103,10   

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 211.099,37 -16.043,55       185.334,53 9.721,29   

3 DESPESES FINANCERES. 9.252,95         9.143,62 109,33   

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 151.644,48 -2.332,44       48.072,74 101.239,30   

5 FONS DE CONTINGÈNCIA                

6 INVERSIONS REALS. 177.194,37 -6.643,35       170.551,02    

7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL                
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8 ACTIUS FINANCERS                

9 PASSIUS FINANCERS. 114.440,89         114.440,89    

  TOTAL DESPESES 666.333,04 -25.367,22 0,00 0,00 0,00 529.792,80 111.173,02   
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3R TRIMESTRE - OA RÀDIO EXERCICI CORRENT       
PRESSUPOST D'INGRESSOS  

        
  Capítols Previsions 

inicials Modificacions Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 
nets 

% execució Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament % recaptació 

    a b c=a+b d e= d/c f g=d-f h=f/d 

1 IMPOSTOS DIRECTES.         

2 IMPOSTOS INDIRECTES.         

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I AL. 7.180,00   7.180,00 2.871,94 40,0% 2.871,94 0,00 100,0% 

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 127.306,00   127.306,00 110.000,00 86,4% 110.000,00 0,00 100,0% 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.         

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS         

7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL.         

8 ACTIUS FINANCERS.         

9 PASSISU FINANCERS         

  TOTAL INGRESSOS 134.486,00 0,00 134.486,00 112.871,94 83,9% 112.871,94 0,00 100,0% 

PRESSUPOST DE DESPESES  
        

  Capítols Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals 
Obligacions 
reconegudes 
netes 

% execució Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament % pagaments 

    a b c=a+b d e= d/c f g=d-f h=f/d 

1 DESPESES DE PERSONAL. 72.102,00   72.102,00 51.450,44 71,4% 51.450,44  100,0% 

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 61.089,00   61.089,00 41.873,86 68,5% 41.873,86  100,0% 

3 DESPESES FINANCERES. 350,00   350,00 156,28 44,7% 156,28  100,0% 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 945,00   945,00   0,0%    

5 FONS DE CONTINGÈNCIA         

6 INVERSIONS REALS.         

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL         
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8 ACTIUS FINANCERS         

9 PASSIUS FINANCERS.         

  TOTAL DESPESES 134.486,00 0,00 134.486,00 93.480,58 69,5% 93.480,58 0,00 100,0% 
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3R TRIMESTRE - OA RÀDIO – EXERCICIS TANCATS       
PRESSUPOST D'INGRESSOS  

        
  Capítols Pendent de 

cobr. a 1/1/t Modificacions Anul·lacions Cancel·lacions   Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament   

    a b c d   e f=a+b-c-d-e   

1 IMPOSTOS DIRECTES.               

2 IMPOSTOS INDIRECTES.               

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I AL. 100,85           100,85   

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 5.300,29         4.500,00 800,29   

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.               

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS               

7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL.               

8 ACTIUS FINANCERS.               

9 PASSISU FINANCERS               

  TOTAL INGRESSOS 5.401,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 901,14   

PRESSUPOST DE DESPESES  
        

  Capítols 
Obligacions 
pendents de 
pag. a 1/1/t 

Modificacions   Prescripcions   Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament   

    a b   d   e f=a+b-d-e   

1 DESPESES DE PERSONAL.               

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 5.201,04         4.512,55 688,49   

3 DESPESES FINANCERES.               

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.               

5 FONS DE CONTINGÈNCIA               

6 INVERSIONS REALS. 126,15           126,15   

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               
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8 ACTIUS FINANCERS               

9 PASSIUS FINANCERS.               

  TOTAL DESPESES 5.327,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4.512,55 814,64   
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquest pressupost evoluciona en execució de manera adequada. Simplement vol 
insistir en allò que va dir en el segon trimestre i és que evoluciona molt 
favorablement pel que fa als ingressos de la plusvàlua, que ja aleshores estava al 
85% i continua en fase de creixement, i també pel que fa a l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres, el conegut com l’ICIO. Tot plegat fa albirar un 
tancament de l’any en positiu, aproximadament de tres milions d’euros. 
Possiblement serà més, però estan pendents del tancament i de la correcció. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, vol 
recordar que l’impost de la plusvàlua està pendent d’una reglamentació i que pot 
ser que s’hagin de tornar algunes liquidacions. 
 
En aquest moment, la senyora alcaldessa aprofita per donar la benvinguda al nou 
interventor, el senyor Joan Méndez Martínez, que ocupa aquest lloc de treball amb 
acumulació amb el d’Intervenció de l’Ajuntament del Masnou. 
 
4.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS DEL SECTOR 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017. 
 
Vist allò estableixen els articles 4.2, 13.6, 18.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article 11bis i 16.8 de 
l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, por la qual es desenvolupa les obligacions 
de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,  
 
Vist el que estableix el Real Decreto 635/2014, de 25 de juliol, per la qual 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de 
les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 
 
Vist que als efectes d’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF, el 
sector administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar està integrat per 
la mateixa entitat local, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els 
Garrofers, 
 
Vista informació continguda en el programari sicalwin relativa al període mig de 
pagament de les obligacions corresponent al tercer trimestre de 2017 de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, així com la 
informació tramesa per la Fundació Garrofers relativa al mateix període. 
 
Vist l’informe de tresoreria, que es transcriu a continuació: 
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D’acord amb allò previst en 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, la 
funcionària sotasignat, tresorera de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 
 

INFORME 
 
Assumpte: Informe sobre el període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar del període 3T 
2017 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 
d’octubre, la Intervenció de l’Ajuntament ha tramès al Ministeri d’Hisenda, a través 
dels mitjans telemàtics habilitats per aquest, i abans del dia trenta del mes posterior a 
la finalització del 3r trimestre 2017, l’informe trimestral sobre període mig de 
pagaments del sector administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
integrat pel mateix Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els 
Garrofers. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable al present expedient ve determinada per: 
 
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLeg 

3/2011, de 14 de novembre. 
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el Sector Públic. 
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
- Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 
 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- Principi de sostenibilitat financera 
 
Mitjançant Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en 
el sector públic, el legislador va redefinir el principi de sostenibilitat financera recollit 
en l’article 4t de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, de manera que inclogués no només el deute financer sinó 
també el deute comercial. En aquest sentit, l’article 4.2 LOEPSF estableix que s’entén 
que “existeix sostenibilitat del deute comercial quan el període mig de pagaments als 
proveïdors no superi el termini màxim previst en la normativa sobre morositat”.  
 
L'article 216.4 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que, amb 
caràcter general, l’Administració haurà d’aprovar les certificacions d’obra o els 
documents que acreditin la conformitat amb allò que disposa el contracte dins dels 
trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei, i que 
haurà d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació d’aquelles 
certificacions o documents, que des del punt de vista pressupostari i comptable 
s’identifica amb l’acte de reconeixement de l’obligació.  
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SEGON.- Període mig de pagaments 
 
El concepte de període mig de pagaments expressa el retard en el pagament del deute 
comercial en termes econòmics, com indicador diferent respecte del període legal de 
pagament establert en el TRLCSP .  
 
La metodologia de càlcul del període mig de pagaments (PMP) es troba desenvolupada 
en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, de la qual cal indicar: 
- Es calcula per cada ens i el global del sector Administracions públiques 
- Únicament inclou factures expedides a partir de 1 de gener de 2014, 
- Exclou les obligacions de pagament següents: 

o Les contretes entre entitats que tinguin la consideració d’administracions 
públiques en termes de comptabilitat nacional, i les pagades amb càrrec al 
Fons de Finançament de Pagaments a Proveïdors 

o Les propostes de pagament objecte de retenció com a conseqüència 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans administratius o judicials. 

 
Aquest indicador pot prendre valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les 
pendents de pagament, si l’Administració paga abans que hagin transcorregut trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o les certificacions d’obra o si al final 
del període per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les 
operacions pendents de pagament, aquests 30 dies. 
 
TERCER.- Seguiment i publicació 
 
D’acord amb l’article 18.5 LOEPSF l’òrgan interventor de la corporació local realitzarà 
el seguiment del compliment del període mig de pagament a proveïdors. 
 
Així mateix, l’article 13, apartat 6è de la LOEPSF, estableix que les Administracions 
públiques hauran de publicar el seu període mig de pagaments a proveïdors. 
 
Per la seva banda, l’article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, estableix que les 
corporacions locals remetran al MINHAP i publicaran periòdicament la següent 
informació relativa al període mig de pagament a proveïdors: 
 
- El període mig de pagament global a proveïdors mensual i trimestral, segons 

s’escaigui, i la seva sèrie històrica 
- El període mig de pagament mensual o trimestral, segons correspongui, de cada 

entitat i la seva sèrie històrica. 
- La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d’operacions pagades de cada 

entitat i la seva sèrie històrica. 
- La ràtio d’operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons 

correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
 

D’acord amb l’article 5.4 del RD 635/2014, tractant-se d’entitats locals no incloses en 
l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLHL aquesta informació s’ha d’elaborar 
amb periodicitat trimestral. 
 
La informació s’haurà de publicar als seus portals web seguint criteris homogenis que 
permetin garantir l’accessibilitat i la transparència de la mateixa, a quin efecte el 
MINHAP facilitarà models tipus de publicació.  
 
La publicació i comunicació al MINHAP d’aquesta informació, referida a cada trimestre, 
s’haurà d’efectuar abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest 
període. 
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QUART.- Garantia de compliment 
 
L’article 13.6. LOEPSF estableix que les administracions públiques hauran de disposar 
d’un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió de 
pagament a proveïdors, de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim 
que fixi la normativa sobre morositat, i hauran de vetllar per l’adequació del seu ritme 
d’assumpció de compromisos de despesa a l’execució del pla de tresoreria. 
 
Quan el PMP d’una Administració pública, d’acord amb les dades publicades, superi el 
termini màxim previst en la normativa sobre morositat, l’Administració haurà 
d’incloure, en l’actualització del seu pla de tresoreria immediatament posterior a 
l’esmentada publicació la revisió dels imports i les mesures a adoptar per restablir el 
compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 
 
Tot l’anterior, sense perjudici d’allò previst en l’article 18.5 de la LOEPSF i el capítol III 
del RD 635/2014 quant a les mesures que podrà adoptar l’Administració General de 
l’Estat cas de mantenir-se l’incompliment. 
 
CINQUÈ.- Informació comunicada al MINHAP 
 
Les dades comunicades al MINHAP pel tercer trimestre de l’exercici 2017 han estat les 
següents: 

SEGON TRIMESTRE 

ANY 2017 En dies 

Període Mig de Pagament Global a Proveïdors Trimestral * 

Canet de Mar  

 

Codi 
d' Entitat Entitat 

Ràtio de  
Operacions 
Pagades * 

Ràtio de  
Operacions  
Pendents de  
Pagament * 

Període Mig 
de  

Pagament 
Trimestral * 

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 45,42 28,10 40,99 

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers (6,68) (7,71) (6,84) 

09-08-040-AV-001 O. Aut. L. Rádio Canet 25,76 (23,12) 16,96 

      
En días 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 

Canet de Mar 37,76 

       * Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor 
celeridad, en término medio, en el pago por parte  
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a 
la factura, o bien a que las operaciones  
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo 
máximo.  

 
La informació de Ajuntament i OA Ràdio Canet és la que proporciona el programari 
sicalwin. 
 
La informació de la Fundació Els Garrofers ha estat subministrada pels responsables de 
l’entitat. 
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SISÈ.- Comentari i mesures adoptades 
 
Respecte dels indicadors anteriors, cal assenyalar el següent: 
- Els informes trimestrals s’han tramès al MINHAP dins de termini. 
- La Corporació no compleix en aquest trimestre amb el període mig de pagament a 

proveïdors fixat a la normativa.  
- D’acord amb l’article 13.6 LOEPSF quan el període mig de pagament d’una 

Administració Publica superi el termini màxim previst a la normativa sobre 
morositat l’Administració haurà d’incloure en l’actualització del seu pla de 
tresoreria immediatament posterior com a part d’aquest pla el següent:  
o L’import dels recursos que es dedicaran mensualment al pagament a 

proveïdors per a poder reduir el període mig de pagament fins al termini 
màxim que fixa la normativa sobre morositat.  

o El compromís d’adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, 
increment d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i 
pagaments que li permeti generar la tresoreria necessària per a la reducció 
del període mig de pagament a proveïdors fins al termini màxim que fixa la 
normativa sobre morositat.  

- Val a dir que l’incompliment no es produeix per manca de liquiditat sinó pel fet 
que en aquest PMP es recull el pagament de nombroses factures per import elevat 
quin venciment corresponia al primer o segon trimestre de 2017. Si bé la 
Corporació no disposa a data d’avui d’un Pla de tresoreria formalment aprovat, la 
pròpia dinàmica administrativa de la Corporació així com l’existència de tresoreria 
suficient per fer front al pagament de proveïdors i el fet que el gran volum de 
factures endarrerides ja s’hagi pagat, fa preveure que el proper trimestre es 
compleixi amb el PMP. 

 
IV.- CONCLUSIONS 
 
Es proposa donar compte al Ple, per conducte de l’Alcaldia Presidència, del període mig 
de pagaments de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la 
Fundació Els Garrofers, corresponents al 3r trimestre de 2017. 
  
A Canet de Mar, a 15 de novembre de 2017 
La tresorera  
Mònica González Serra 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 23 de novembre 
de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, en 
tractar-se d’una donació de compte. 
 
Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes a l’Alcaldia per la normativa 
vigent, el Ple es dona per assabentat de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Restar assabentat de l’informe de període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pel mateix 
Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els Garrofers, 
corresponent al tercer trimestre 2017. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció-Tresoreria 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que, 
com és preceptiu, es presenta de manera integral i ponderada el període mig de 
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pagament dels tres ens públics, l’Ajuntament, l’Organisme Autònom Ràdio Canet i 
la Fundació Els Garrofers. En aquest trimestre el període mitjà total ha pujat, però 
tal i com recull l’informe d’Intervenció ha estat degut al gran nombre de factures 
amb un import elevat que en principi corresponien al primer i al segon trimestre del 
2017. En aquest informe es parla d’unes mesures correctores que depenen d’un pla 
de tresoreria que en aquests moments no es té preparat, però s’intentarà 
solucionar millorant l’eficàcia en els circuits interns. Per últim, comenta que els 
informes trimestral han estat presentats sempre a termini i de forma correcta. 
 
5.- DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT DE LA 
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
L’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET I LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS, 
CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017. 
 
Vist allò que estableix l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Vist l’informe de tresoreria que es transcriu a continuació:  
 
D’acord amb allò previst en l’article 4.3 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, la funcionaria sotasignat, 
tresorera de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 
 

INFORME 
 
Assumpte: Informe de morositat de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
corresponent al període 3T 2017 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 
d’octubre, la intervenció de l’Ajuntament ha tramès al Ministeri d’Hisenda, a través 
dels mitjans telemàtics habilitats per aquest, i abans del dia trenta del mes posterior a 
la finalització del trimestre, l’informe sobre morositat de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
integrat pel mateix Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els 
Garrofers corresponent al 3r trimestre de 2017. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable al present expedient ve determinada per: 
 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 

la morositat en les operacions comercials 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre 
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLeg 

3/2011, de 14 de novembre. 
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el Sector Públic. 
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
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- Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 

 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- L'article 216.4 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix 
que, amb caràcter general, l’Administració haurà d’aprovar les certificacions d’obra o 
els documents que acreditin la conformitat amb allò que disposa el contracte dins dels 
trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei, i que 
haurà d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació d’aquelles 
certificacions o documents, que des del punt de vista pressupostari i comptable 
s’identifica amb l’acte de reconeixement de l’obligació.  
 
Aquest termini de pagament, és d’aplicació des de 1/1/2013, exhaurit el període 
transitori previst a la Disposició Transitòria sisena del TRLCSP, i en cas de mora 
respecte d’aquest, l’Administració haurà d’abonar al contractista els interessos de 
demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
SEGON.- Per la seva banda, l’article 4 de la Llei 15/2010, preveu que els Tresorers o, 
en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions Locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre l’acompliment dels terminis previstos en questa llei 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament 
el nombre i quantitat global de les obligacions pendents en las s’estigui incomplint el 
termini. 
 
Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
aquest informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats 
Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Aquests 
òrgans podran requerir la remissió dels esmentats informes. 
 
La informació que s’ha de subministrar en cadascun d’aquests informes i les fórmules a 
aplicar per obtenir les diferents ràtios de períodes mitjans que es recullen en els 
informes trimestrals de morositat es troben desenvolupats en la Guia publicada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
TERCER.- L’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, 
estableix en el seu article 16è que, abans del darrer dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l’any es remetrà, entre altra informació, l’informe 
trimestral regulat en l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.  
 
D’acord amb l’article 4 de l’esmentada Ordre, i independentment de l’òrgan encarregat 
de l’elaboració de l’informe, en el cas de les corporacions locals els subjectes obligats a 
remetre la informació al Ministeri és la Intervenció o unitat que exerceixi les seves 
funcions. 
 
En aquest sentit, assenyalar que la informació continguda en aquest expedient ha 
estat comunicada en temps i forma al Ministeri a través de la seva plataforma 
electrònica, amb una periodicitat trimestral. 
 
QUART.- D’acord amb el previst a l’article quart de la llei 15/2010, l’objecte d’aquest 
informe és determinar l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de 
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l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet, pagades durant el 
període de referència. 
 
També s’informa del nombre i import total de les obligacions pendents de pagament 
en les que s’estigui incomplint el termini. 
 
Així mateix, addicionalment, s’informa sobre els conceptes anteriors referits al mateix 
període, corresponents a la Fundació els Garrofers. 
 
CINQUÈ.- Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de 
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en base als justificants 
registrats: 
 
• Factures registrades. 
• Certificacions d’obra. 
• Abonaments. 

 
Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts 
entre la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord 
amb les dades que consten en el sistema de comptabilitat. 
 
La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de 
l’obligació derivada de la factura o document equivalent de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
La data de pagament correspon a la data de presentació a les entitats financeres de 
les ordres de transferències als comptes corrents designats pels proveïdors.  
 
També s’ha calculat el promig de dies de pagament de les factures pagades durant el 
període comprés. 
 
Pel que fa a la informació que hi figura relativa a la Fundació els Garrofers, el present 
informe recull els quadres elaborats directament per la pròpia entitat, no disposant de 
la informació que permeti de la seva verificació per qui subscriu el present document. 
 
SISÈ.- Els indicadors calculats segons el punt anterior són els següents: 
 
TERCER TRIMESTRE 2017 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
PAGAMENTS REALITZATS EN EL TERCER TRIMESTRE  

PAGAMENTS 
REALITZATS EN EL 

TRIMESTRE  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies) 

PAGAMENTS REALITZATS EN 
EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins 
període 

legal 
pagament 

    N.Op. imp. total N.Op. imp. total 
Despeses en Béns 
Corrents i Servei 77,2460 367 632.804,87 112 553.623,08 
20-Arrendaments i 
cànon 38,2802 10 9.529,39 2 1.990,41 
21-Reparació, 
manteniment i uns 43,2663 72 33.249,48 13 3.514,42 
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altres  
22.-Material, 
subministraments i 
altres 78,7380 285 590.026,00 97 548.118,25 
23- Indemnització per 
raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 
24-Despesa de 
publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 
26-Treballs realitzats 
per industries s.f. De 
lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 
Inversions reals  62,5716 24 91.066,71 12 76.107,01 
Altres pagaments 
realitzat per operacions 
comercials pendents 
d'aplicar a pressupost 27,6364 3 1.140,00 1 125,00 
Pagaments realitzats 
pendents d’aplicació de 
pessupost 0,00 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 75,3891 394 725.011,58 125 629.855,09 

 
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL 

TERCER TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS 
PENDENTS DE PAGAMENT  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies) 

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL 
DEL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final 

del trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a 
final del trimestre 

    N.Op. imp. total N.Op. imp. total 
Despeses en Béns Corrents i 
Servei 52,0909 189 209.917,61 67 40.311,79 
20-Arrendaments i cànon 224,9860 3 3.552,77 10 5.070,46 
21-Reparació, manteniment i uns 
altres  26,7075 39 15.130,40 6 1.072,91 
22.-Material, subministraments i altres 46,7568 147 191.234,44 48 31.773,85 
23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 
24-Despesa de publicacions  98,0012 0 0,00 3 2.394,57 
26-Treballs realitzats per industries 
s.f. De lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 
Inversions reals  20,3670 3 53.364,68 4 1.597,10 
Altres pagaments realitzat per 
operacions comercials pendents 
d'aplicar a pressupost 25,0000 1 100,00 0 0,00 
Pagaments realitzats pendents 
d’aplicació de pessupost 83,9915 77 102.260,17 74 80.939,77 
TOTAL 60,4797 270 365.642,46 145 122.848,66 
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ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TERCER TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies) 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins 
període legal 

pagament 

    N.Op. imp. total N.Op. 
imp. 
total 

Despeses en Béns Corrents i 
Servei 52,8709 18 13.895,08 4 5.992,17 
20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0,00 0 0,00 
21-Reparació, manteniment i uns 
altres  0,00 0 0,00 0 0,00 
22.-Material, subministraments i altres 52,8709 18 13.895,08 4 5.992,17 
23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 
24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 
26-Treballs realitzats per industries 
s.f. De lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 
Inversions reals  0,00 0 0,00 0 0,00 
Altres pagaments realitzat per 
operacions comercials pendents 
d'aplicar a pressupost 0,00 0 0,00 0 0,00 
Pagaments realitzats pendents 
d’aplicació de pessupost 0,00 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 52,8709 18 13.895,08 4 5.992,17 

 
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL TERCER 

TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS 
PENDENTS DE PAGAMENT  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies) 

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final 

del trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a 
final del trimestre 

    N.Oper. imp.total N.Oper. imp. total 
Despeses en Béns Corrents i 
Servei 168,5029 6 4.340,64 2 256,54 
20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0,00 0 0,00 
21-Reparació, manteniment i uns 
altres  3.797,0000 0 0,00 1 196,04 
22.-Material, subministraments i altres 6,8787 6 4.340,64 1 60,50 
23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 
24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 
26-Treballs realitzats per industries 
s.f. De lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 
Inversions reals  0,00 0 0,00 0 0,00 
Altres pagaments realitzat per 
operacions comercials pendents 
d'aplicar a pressupost 0,00 0 0,00 0 0,00 
Pagaments realitzats pendents 0,00 0 0,00 0 0,00 
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d’aplicació de pessupost 
TOTAL 168,5029 6 4.340,64 2 256,54 

 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 

 
PAGAMENTS REALITZATS EN EL TERCER TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE  

PERÍODE 
MITJÀ 
DEL 
PENDENT 
DE 
PAGAMEN
T 
(PMMP)(
dies) 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins 
període legal 

pagament 

    
N.Op
er. Imp.total 

N.Op
er. Imp.total 

Aprovisionamiento y otros gastos de 
explotación 23,00 257 88.378,99 3 9.163,17 
Adquisiciones de inmovilizado material 
e intangible 25,00 2 9.728,52 0 0,00 
Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 48,00 259 98.107,51 3 9.163,17 

       
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL 

TERCER TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS 
PENDENTS DE PAGAMENT  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies) 

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL 
DEL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final 

del trimestre 

Fora dins 
període legal 
pagament a 

final del 
trimestre 

    N.Op. imp.total N.Op. Imp.total 
Aprovisionamiento y otros gastos de 
explotación 22,00 15 19.626,40 0 0,00 
Adquisiciones de inmovilizado material 
e intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 
Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 22,00 15 19.626,40 0 0,00 

 
IV.- CONCLUSIONS 

 
Es proposa donar compte al Ple dels informes de morositat referits a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els Garrofers, 
corresponents al 3r trimestre de 2017. 
 
A Canet de Mar, a 15 de novembre de 2017 
La tresorera 
Mònica González Serra  
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 23 de novembre 
de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, en 
tractar-se d’una donació de compte. 
 
Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes a l’Alcaldia per la normativa 
vigent, el Ple es dona per assabentat de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Restar assabentat de l’informe trimestral de morositat de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, integrat pel mateix Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio 
Canet i la Fundació Els Garrofers, corresponent al tercer trimestre 2017. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció- Tresoreria 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquesta donació de comptes també és d’obligat compliment, és preceptiva, en base 
a la Llei 15/2010, de 5 de juliol. En aquest cas, les xifres també han anat a l’alça i 
esperen que en el quart trimestre, i el tancament posterior, es pugui corregir. 
 
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET 1343/2017, DE 20 DE NOVEMBRE, AMB 
RELACIÓ A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR A LA XARXA 
D’ESCOLES MUNICIPALS DE PERSONES ADULTES  
 
Vist el Decret 1343/2017, de 20 de novembre, mitjançant el qual es resol l’adhesió 
de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones 
Adultes, que es transcriu a continuació: 
 

Decret d’Alcaldia número 1343/2017, de 20 de novembre 
 
Atès que la Diputació de Barcelona té la voluntat d’impulsar, dinamitzar i coordinar la 
Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes. 
 
Vist que en data 24 de novembre de 2014, en el marc del XXI Fòrum Local d’Educació: 
Educació i Orientació al Llarg de la Vida, de la Diputació de Barcelona, es va constituir 
la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes. 
 
Atès que en data 2 de març de 2015 la Gerència de Serveis d’Educació de la diputació 
de Barcelona publicà la resolució que impulsa la constitució d’una Xarxa d’Escoles 
Municipals de Persones Adultes (XEMPA), que es constituirà com a grup de treball de 
centres i serveis educatius i que es regeix pel text que es transcriu a continuació: 
 

DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE PERSONES 
ADULTES (XEMPA) 
 
En el procés de creació d’una societat del coneixement amb bons nivells de cohesió social i 
d’ocupabilitat, la formació esdevé la principal estratègia d’èxit. Tanmateix, moltes persones 
encara tenen avui en dia importants dèficits educatius i una manca d’habilitat i competències 
tant per a la participació social com per a l’ocupació. 
 
Les dificultats d’aquests ciutadans i ciutadanes posa de manifest la importància de l’educació al 
llarg de la vida i, en concret, de la formació de les persones adultes. Així ho ha posat de 
manifest també la Comissió Europea, fixant la formació permanent com un dels objectius 
educatius de referència per a l’estratègia 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador. 
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La formació de les persones adultes 
 
Davant les altres taxes d’abandonament escolar prematur (que es van mantenen estables en el 
temps), l’alt percentatge de població adulta amb nivells de formació escassos i el baix 
percentatge de persones adultes que participen de la formació permanent (un 8,5% respecte de 
l’objectiu europeu de referència pel 2020 del 15%), és bo reconèixer la importància del paper 
que estan portant a terme les escoles i els serveis educatius per a joves i adults que treballen 
activament al territori. 
 
Les escoles de persones adultes aporten valor a nivell local i generen oportunitats per a les 
persones. No obstant això, també sabem que la fragmentació de les actuacions pot acabar 
restant capacitat de resposta a les accions de cada municipi. És per aquest motiu que es 
proposa constituir una xarxa de centres i serveis que posi en relació les diferents estratègies 
que permeten a les persones formar-se de manera permanent, contribuint així a millorar les 
seves condicions educatives per transitar amb més oportunitats al llarg de la vida. 
 
La Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes de la demarcació de Barcelona 
 
Fa temps que els ajuntaments, sensibles a aquesta situació i a les necessitats de la seva 
població, van posar en marxa escoles, centres, aules i serveis d’educació i/o formació de 
persones adultes. Avui, amb una important experiència acumulada, i després de compartir 
criteris i metodologies al llarg dels anys, segueixen vigents els reptes que representa l’educació 
al llarg de la vida i pren encara més força la importància d’oferir serveis i recursos formatius de 
qualitat a les persones adultes. 
 
En conseqüència, els sotasignants considerem rellevant participar a la xarxa d’Escoles 
Municipals de Persones Adultes (Xarxa EMPA) que impulsa, coordina i dinamitza la Diputació de 
Barcelona. 
 
La Xarxa EMPA vol contribuir a donar un pas decisiu per millorar els nivells formatius i 
l’adquisició de qualificacions professionals de les persones adultes de la demarcació. Ho vol fer 
posant en valor la diversitat i singularitat dels centres i serveis actuals, que reflecteix 
l’existència d’uns projectes que s’adapten al context i a les necessitats de cada poble o ciutat. I 
ho vol fer, afrontant conjuntament els reptes d’uns municipis que tot impulsant el coneixement, 
la innovació i la competitivitat, volen promoure la cohesió social. 
 
Objectius de la Xarxa EMPA 
 
• Posar en valor l’educació al llarg de la vida i la formació de les persones adultes a partir de 

la contribució dels ens locals en la seva definició i promoció. 
• Compartir l’estratègia, el coneixement i l’experiència que duen a terme les escoles 

municipals de persones adultes. 
• Fer èmfasi en el paper clau dels ens locals i les seves escoles de persones adultes com a 

agents actius per garantir una societat cohesionada socialment i com a servei per a les 
persones amb menys oportunitats. 

• Visibilitzar les escoles municipals de persones adultes com a centres d’assoliment de 
competències per a la millora de la qualificació professional i els desenvolupament 
personal. 

• Promoure serveis d’orientació que contribueixin a l’acompanyament de les persones 
adultes en el procés d’identificació de les seves competències i de definició d’itineraris 
educatius per a la millora del seu potencial personal i professional. 

 
Compromisos 
 
Per tot això, els governs locals sotasignants, volem formalitzar la nostra adhesió a la Xarxa 
d’Escoles Municipals de Persones Adultes de la demarcació de Barcelona i assumim els 
compromisos següents 
 
• Participar en el desenvolupament del pla de treball de la Xarxa. 
• Desenvolupar i participar d’actuacions dissenyades en base als objectius de la Xarxa. 
• Participar en els espais d’intercanvi que s’organitzin en el marc de la Xarxa.  
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• Participar dels sistemes comuns de seguiment i avaluació de les actuacions que 
desenvolupi la Xarxa. 

 
Formalització 
 
Aquesta declaració ha estat aprovada mitjançant el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar de 
data ______________ i mitjançant Decret de la vicepresidenta segona i presidenta delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, de data 6 de febrer de 2015. 
 
____________________, signa l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes. 

 
Vist l’informe de la tècnica municipal d’Educació que es transcriu a continuació: 
 

Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’adhesió 
de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes que 
impulsa la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, emet el següent: 
 
INFORME 
 
Vist que la relació entre educació i desenvolupament és cada vegada més estreta, i la visió de 
l'educació com un procés que ens acompanya al llarg de tota la vida ha esdevingut un dret i 
una necessitat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant l’Escola d’Adults Maria Saus dedica 
recursos humans i materials a oferir a la ciutadania formació permanent que doni resposta a 
les noves necessitats formatives de la nostra comunitat.  
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat al llarg dels anys diferents instruments que 
articulen les funcions d’assistència i cooperació local, així com diferents protocols generals, 
que estableixen els principis metodologia d’implementació de les actuacions i recursos.  
 
Atès que una de les línies de suport que s’ha dut a terme històricament és el suport a la 
formació permanent i als centres municipals que la imparteixen, i que el treball s’ha anat 
enfortint i ampliant al llarg dels anys. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha manifestat la voluntat d’impulsar, dinamitzar i coordinar 
la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes. 
 
Atès en data 24 de novembre de 2014, en el marc del XXII Fòrum Local d’Educació: Educació i 
orientació al llarg de la vida, de la Diputació de Barcelona, es va constituir la Xarxa d’Escoles 
Municipals de Persones Adultes. 
 
Atès que els objectius de la xarxa són: 
 
- Posar en valor l'educació al llarg de la vida i la formació de les persones adultes a partir 

de la contribució dels ens locals en la seva definició i promoció. 
- Compartir l'estratègia, el coneixement i l'experiència que duen a terme les escoles 

municipals de persones adultes. 
- Fer èmfasi en el paper clau dels ens locals i les seves escoles de persones adultes com 

agents actius per a garantir una societat cohesionada socialment i com a servei per a les 
persones amb menys oportunitats. 

- Visibilitzar les escoles municipals de persones adultes com a centres d'assoliment de 
competències per a la millora de la qualificació professional i el desenvolupament 
personal 

- Promoure serveis d'orientació que contribueixin a l'acompanyament de les persones 
adultes en el procés d'identificació de les seves competències i de definició d'itineraris 
educatius per a la millora del seu potencial personal i professional. 

 
Atès que en data 2 de març de 2015 la Gerència de Serveis d’Educació Diputació de Barcelona 
publica la resolució que impulsa la constitució d’una Xarxa d’Escoles Municipals de Persones 
Adultes (EMPA), que es constitueix com a grup de treball de centres i serveis educatius, sense 
entitat jurídica, com a xarxa col·laborativa que es vehicula a través d’un manifest.  
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Vist que l’adhesió a la xarxa EMPA ha de permetre a l’ Ajuntament de Canet de Mar i 
concretament a l’Escola d’Adults Maria Saus beneficiar-se de disposar d’espais d’intercanvi 
professional, plans de treball coordinats, actuacions conjuntes i establiment de sistemes de 
seguiment i avaluació.  
 
Atès que hi ha el compromís per part de la Gerència de Serveis Educatius de la Diputació de 
Barcelona d’integrar totes les línies de treball en persones adultes sota la direcció estratègica 
que proporcioni aquesta Xarxa. 
 
Conclusió  
 
S’informa favorablement l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Xarxa d’Escoles 
Municipals de Persones Adultes. 
 
Aquest és l’ informe que dono i signo a Canet de Mar a 15 de novembre de 2017. 

 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar considera rellevant, per enfortir i donar a 
conèixer la tasca efectuada per l’Escola d’Adults Maria Saus de Canet de Mar, formar 
part de la Xarxa EMPA. 
 
Atesos els objectius de la Xarxa i els compromisos que comporta per a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, transcrits al text de la declaració anterior i vist que aquests es poden 
assumir amb els recursos tècnics de què disposa l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que l’adhesió a aquesta Xarxa no comporta cap obligació econòmica ni cap 
compromís d’actuació per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, que en cas d’existir 
requeriran d’ulterior tramitació de l’expedient corresponent. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes, 
impulsada per la Diputació de Barcelona mitjançant la signatura de la declaració 
d’adhesió que consta transcrita a la part expositiva d’aquest acord i que s’annexa a 
l’expedient administratiu. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 23 de novembre 
de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, en 
tractar-se d’una donació de compte. 
 
Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes a l’Alcaldia per la normativa 
vigent, el Ple es dona per assabentat de l’acord següent: 
 
ÚNIC.- Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 1343/2017, de 20 de 
novembre, amb relació a l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Xarxa 
d’Escoles Municipals de Persones Adultes, impulsada per la Diputació de Barcelona. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que tot 
i que es va resoldre per Decret d’Alcaldia, aprofiten aquest Ple per informar tots els 
membres que l’integren que han dut a terme aquesta adhesió. Aquesta adhesió 
permetrà l’Ajuntament poder formar els professors de l’escola d’adults i coordinar 
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projectes que volen fer des de l’escola amb plans de formació inicials i poder-ho 
lligar possiblement a partir de l’any que ve amb la creació altre cop de les escoles 
taller. D’aquesta manera es podria tornar a començar a impartir la formació 
professional des de baix, la qual cosa voldria dir que es complementaria aquesta 
formació juntament amb els cicles de formació d’accés als graus mitjà i superior 
que ja s’estan duent a terme. Amb aquesta adhesió també es consolidaran les 
subvencions que es reben per a la formació d’accés als cicles mitjà i superior, ja 
que cada any augmenta la demanda d’aquests graus. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
vol aprofitar aquest assumpte per preguntar si s’està aprofitant els instal·lacions de 
l’escola de teixits per fer aquests cursos de l’escola d’adults. 
 
El senyor Llovet explica que actualment els cicles formatius d’accés als graus mitjà i 
superior que estan lligats a l’institut s’estan fent a l’escola de teixits. De moment, la 
ubicació de l’escola d’adults és Vil·la Flora i la majoria de classes presencials es fan 
a Vil·la Flora. En el cas que properament tinguin el pla de formació inicial, amb 
cursos d’escola taller, es faria una mena de compatibilitat entre els espais de Vil·la 
Flora i altres espais, on s’hauria de fer la part pràctica d’aquests cursos de formació 
inicial. Aquesta part pràctica es podria fer a l’escola de teixits o buscar algun altre 
lloc, si aquesta escola no fos prou adequada per la mena de pràctiques que s’hagin 
de fer. 
 
7.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 004/2017 
 
D’acord amb allò que estableixen l’article 60.2 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 d’Hisendes Locals, i l’article 30 de les Bases d’execució 
del pressupost per l’exercici 2017, el Ple de la corporació, en data 17 d’octubre de 
2017, va adoptar els següents acords: 
 

«PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2016 i anteriors, 
pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 18.853,80 euros, que 
comprèn 16 operacions, amb el detall contingut en la relació annexa. 

 

Num. 
Operació OPA aplicació Tercer Nom Text Explicatiu 

Import 
total (en 
euros) 

220160014669 11 92000 64100 B60152105 ALVIN NETWORKS, 
S.L. 

MATERIAL INFORMATIC 
BACKUPS 1.180,96 

220160014744 21 15320 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 1.774,35 

220160014744 21 16500 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 126,59 

220160014744 22 17100 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 2.428,31 

220160014744 30 43200 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 215,95 

220160014744 31 24100 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 380,15 
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220160014744 31 24102 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 318,32 

220160014744 42 16400 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 79,75 

220160014744 52 34200 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 55,83 

220160014766 13 24100 46500 P5800008D CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 

RESTA ORDRE EMO 
174/2014, PROJECTE 
SER.MUNIC.GESTIO 
DEIXALLERIA I MANT. 
JARDINS 

3.947,24 

220170008855 11 92000 21200 H58981937 
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS SANT 
IGNASI, 5 

5 QUOTES EXTRES 2016 320,00 

220170009508 11 92000 21200 H58981937 
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS SANT 
IGNASI, 5 

4T TRIMESTRE 2016 90,00 

220170008941 12 93400 22706 B64610298 
CONSULTORIA EN 
GESTION 
INNOVADORA,SL 

AUDITORIA COMPTES 
PARKING DEL 2009-2013 5.324,00 

220170008942 11 92000 21300 B08708273 CRUXENT-EDELMA, 
S.L. 

REPARAR ASCENSOR 
CASA MUSEU FRA. 1-10-
2015 

269,83 

220170008943 31 33000 22701 P0803500H AJUNTAMENT DE 
CALELLA 

VIGILANCIA 2016, CANET 
ROCK 1.173,50 

220170008944 11 92000 22100 B82846825 ENDESA ENERGIA 
XXI S.L. 

LLUM JUTJAT DE PAU DEL 
30/1/2015 AL 
21/11/2016 

1.169,02 

      
18.853,80 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses 
realitzades per l’Organisme autònom Ràdio Canet en l’exercici 2016 i anteriors, 
pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 60,50 euros, que comprèn 1 
operació, amb el detall contingut en la relació annexa. 
 

Núm. 
Operació OPA aplicació Tercer Nom Text Explicatiu 

Import 
total (en 
euros) 

220170000223 10 49100 22609 B65908337 
XARXA AUDIOVISUAL 
LOCAL , SL 
 

ANNEX 1 – QUOTES 
ENTITATS PROTOCOL 
GENERAL 
 

60,50 

 
TERCER.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 

 
L’anterior acord es va adoptar amb l’objecció fiscal amb efectes suspensius 
formulada per l’Interventor municipal, i malgrat que l’exposició de motius de la 
proposta feia referència al l’article 217 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg,. 2/2004, de 5 de març, relatiu a la resolució de discrepàncies, la 
part resolutiva d’aquesta no va recollir com a punt separat la manifestació expressa 
de l’aixecament de l’objecció fiscal. 
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 23 de novembre 
de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, i de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per deu vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel 
Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. 
Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira i cinc 
abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel 
López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres: 
 
ÚNIC.- Rectificar l’error material en el text dels acords adoptats pel Ple en sessió 
de 17 d’octubre de 2017, per tal d’incloure un punt primer amb el literal:  
 
«PRIMER.- Aixecar l’objecció fiscal formulada per l’Interventor i resoldre la 
discrepància, de conformitat amb allò previst a l’article 217.2 del TRLHL» i 
renumenar la resta de punts. 
 
Aquest punt es debat després del número 8 de l’ordre del dia, pel fet que es tracta 
de dos expedients similars. 
 
8.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 005/2017 
 
D’acord amb allò que estableixen l’article 60.2 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 d’Hisendes Locals, i l’article 30 de les Bases d’execució 
del pressupost per l’exercici 2017, el Ple de la corporació, en data 17 d’octubre de 
2017, va adoptar els següents acords: 
 

«PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2016 i anteriors, 
pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 4.462,00 euros, que 
comprèn 4 operacions, amb el detall contingut en la relació annexa. 

 
Núm. 
Operació OPA aplicació Tercer Nom Text Explicatiu 

Import 
total (en 
euros) 

220170009593 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2013 1.115,50 € 

220170009594 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2014 1.115,50 € 

220170009595 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2015 1.115,50 € 

220170009596 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2016 1.115,50 € 
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TOTAL     4.462,00 € 
 

SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns.» 
 
L’anterior acord es va adoptar amb l’objecció fiscal amb efectes suspensius 
formulada per l’Interventor municipal, i malgrat que l’exposició de motius de la 
proposta feia referència al l’article 217 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg,. 2/2004, de 5 de març, relatiu a la resolució de discrepàncies, la 
part resolutiva d’aquesta no va recollir com a punt separat la manifestació expressa 
de l’aixecament de l’objecció fiscal. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 23 de novembre 
de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, i de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per deu vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel 
Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. 
Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira i cinc 
abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel 
López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres: 
 
ÚNIC.- Rectificar l’error material en el text dels acords adoptats pel Ple en sessió 
de 17 d’octubre de 2017, per tal d’incloure un punt primer amb el literal:  
 
«PRIMER.- Aixecar l’objecció fiscal formulada per l’Interventor i resoldre la 
discrepància, de conformitat amb allò previst a l’article 217.2 del TRLHL» i 
renumenar la resta de punts. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquests dos punts tenen la mateixa finalitat, esmenar un error material. Es tracta 
d’aixecar un informe desfavorable d’Intervenció que figurava als antecedents, però 
que no es va transcriure a la proposta d’acord, que corresponia a operacions 
pendents d’aplicació. 
 
9.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR A L’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I EL CORRREDOR 
 
Atès que el Maresme, amb un 65% de la superfície comarcal formada per boscos, hi 
ha 8.600 Ha de pinedes de pi pinyer i boscos mixts amb pins pinyers (Pinus pinea) 
vulnerables als efectes del Canvi Climàtic causats especialment per la sequera, 
l’escarabat dels brots dels pins (Tomicus destruens) i altres insectes i fongs, 
observant que una part significativa d’aquestes pinedes presenten un estat 
fisiològic preocupant, amb molts arbres malalts i morts. 
 
El Municipi de Canet de Mar suma un total de 5,6 ha., de les quals el 38,46% són 
forestals. Les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) i altres boscos mixts amb pins 
pinyers són la coberta forestal principal. 
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L’Ajuntament de Canet de Mar és propietari de diverses finques forestals, situades 
en el terme municipal de Canet de Mar i en el terme municipal de Sant Iscle de 
Vallalta. Aquestes finques tenen una superfície total de 21,531 ha. 
 
A la comarca del Maresme aquest tipus de boscos són especialment vulnerables als 
efectes del Canvi Climàtic, especialment la sequera, l’escarabat dels brots dels pins 
(Tomicus destruens) i altres insectes i fongs, observant que una part significativa 
d’aquestes pinedes presenten un estat fisiològic preocupant, amb molts arbres 
malalts i morts. 
 
Atès que per tal de minimitzar els danys biòtics i millorar les condicions d’aquests 
boscos, cal potenciar la gestió forestal sostenible, i la manera més òptima de 
portar-ho a terme, és a través de la gestió associada de les propietats, més encara 
quan la major part de finques son de reduïdes dimensions. 
 
Atès que, en aquest sentit, l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, 
té l’objectiu que tots els propietaris de boscos públics i privats puguin accedir a la 
gestió forestal sostenible, l’adaptació al canvi climàtic, rebre suport tècnic i 
formació, i puguin acollir-se als ajuts pel tractament dels danys biòtics de les 
forests i d’ordenació i gestió forestal.  
 
Atès que, d’aquesta manera, la gestió forestal conjunta de les finques públiques i 
privades del nostre municipi tenen més capacitat d’aconseguir recursos econòmics i 
tècnics que de forma individual.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en virtut de les competències que estableix 
el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 2/2003, de 28 
d’abril, en els articles: 66.3,c),d),f) i n); i la Llei de bases de règim local 7/2005, de 
2 d’abril, en els seus aricles 25.2,f) i 36.1,b), considerant que no poden ser aliens a 
la situació de la superfície forestal del seu terme municipal, tenen el propòsit de 
donar suport, en la mesura que els permetin els seus recursos tècnics i econòmics, 
a les iniciatives territorials. 
 
Atès que les associacions de propietaris forestals són entitats privades amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment 
associatiu, i sense ànim de lucre, molt arrelades en el territori, i que tenen com a 
objectiu fonamental promoure la gestió forestal a les finques i als seus associats. 
Aquests objectius queden definits als Estatuts de l’Associació de Propietaris del 
Montnegre i el Corredor, a tots els efectes legals.  
 
Vist l’informe de la tècnica municipal de Medi Ambient, emès en data 13 de 
novembre d’enguany i que es transcriu a continuació: 
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N’Helena Estevan de Hériz, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a l’associació de l’Ajuntament de Canet de Mar a 
l’Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El Municipi de Canet de Mar suma un total de 5,6 ha., de les quals el 38,46% 
són forestals. Les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) i altres boscos mixts amb pins 
pinyers són la coberta forestal principal.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar és propietari de diverses finques forestals, situades en 
el terme municipal de Canet de Mar i en el terme municipal de Sant Iscle de Vallalta. 
Aquestes finques tenen una superfície total de 21,531 ha. 
 
A la comarca del Maresme aquest tipus de boscos són especialment vulnerable als 
efectes del Canvi Climàtic, especialment la sequera, l’escarabat dels brots dels pins 
(Tomicus destruens) i altres insectes i fongs, observant que una part significativa 
d’aquestes pinedes presenten un estat fisiològic preocupant, amb molts arbres malalts 
i morts. 
 
Segon.- Per tal de minimitzar els danys biòtics i millorar les condicions d’aquests 
boscos, cal potenciar la gestió forestal sostenible. 
 
La caiguda del valor de la fusta i els elevats costos d’aprofitament del bosc, i més quan 
es fan de forma individual, dificulten als propietaris forestals aplicar una correcta 
gestió forestal per la serva baixa rendibilitat econòmica.  
 
Per aquest motiu, la manera més òptima de d’aconseguir recursos econòmics i tècnics 
per a portar a terme la gestió sostenible dels boscos és a través de la gestió associada 
de les propietats, més encara quan la major part de finques son de reduïdes 
dimensions. 
 
Tercer.- Atès que les Associacions de Propietaris Forestals son entitats privades amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment 
associatiu, i sense ànim de lucre, molt arrelades en el territori, i que tenen com a 
objectiu fonamental promoure la gestió forestal a les finques i als seus associats. 
Aquests objectius queden definits als Estatuts de l’Associació de Propietaris del 
Montnegre i del Corredor, a tots els efectes legals.  
  
En aquest sentit, l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor va ser 
constituïda el 3 de desembre de 1992, per un grup de propietaris amb l’objectiu de: 
 
- Representar els associats en tant que propietaris rurals davant les administracions 

locals, autonòmiques o centrals. 
- Fomentar la planificació forestal i les tècniques de gestió més eficients í 

sostenibles d’acord amb la naturalesa deIs boscos del Montnegre í del Corredor. 
- Establir mecanismes d’ajuda i col·laboració mútues entre les finques deIs 

associats pel que fa a les masies í construccions, camins, fonts i aprofitaments 
hídrics, seguretat de persones í de béns, etc. 

- Propugnar l’aprofitament integral de les finques compatible amb el respecte al 
medi í la idiosincràsia del territori, tot proporcionant informació i recolzament a les 
activitats forestals, agràries, ramaderes, turístiques i d’aprofitament del lleure. 

- Treballar per al millor coneixement del Montnegre i del Corredor tot encomanant 
estudis, organitzant trobades i debats i editant tota mena de publicacions i 
material audiovisual. 
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Quart.- L’any 2007 l’Associació va redactar, conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona i els municipis de l’àrea, el “Conveni de col·laboració per a l’execució d’un 
Pla marc de restauració i millora forestal”, de 25 anys de durada.  
 
És en el marc d’aquest Conveni i Pla marc que la Diputació de Barcelona vehicula el 
seu suport tècnic i econòmic als propietaris forestals per a portar a terme una gestió 
forestal conjunta, eficient i sostenible i vetllar per la permanència i estabilitat de les 
masses en front de pertorbacions i pel manteniment dels valors intrínsecs dels 
ecosistemes forestals. 
 
Cinquè.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en virtut de les competències que 
estableix el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 28 
d’abril en els articles: 66.3,c),d),f) i n); i la Llei de Bases de Règim Local 7/2005 de 2 
d’abril en els seus articles 25.2,f) i 36.1,b), considerant que no poden ser aliens a la 
situació de la superfície forestal del seu terme municipal, tenen el propòsit de 
donar suport, en la mesura que els hi permetin els seus recursos tècnics i econòmics, 
a les iniciatives territorials. 
 
Sisè.- Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple. 
 
Conclusió 
 
Proposo que l’Ajuntament de Canet de Mar s’associï a l’Associació de Propietaris del 
Montnegre i del Corredor. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 23 de novembre 
de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i Agricultura, s’acorda 
per unanimitat dels quinze membres presents dels disset de nombre de dret que 
integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associació de 
Propietaris del Montnegre i el Corredor, així com els estatuts que la regeixen. 
 
SEGON.- Indicar que les obligacions de despesa que comporti l’adhesió a aquesta 
associació aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 22 17230 48100 i es faran 
efectives a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
TERCER.- Facultar, de la manera més àmplia com en dret sigui possible, 
l’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’execució del present acord i 
per a la signatura dels documents que a l’efecte siguin necessaris. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’Associació de Propietaris del Montnegre i el 
Corredor, a la Diputació de Barcelona i a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
explica que aquesta adhesió ve deguda al problema que estan patint els boscos de 
Canet de Mar amb el Tomicus. Explica que només un 5% del total de la massa 
forestal és pública i la resta pertany a propietaris privats. En tenir tan poca massa 
forestal és molt difícil aconseguir subvencions per combatre aquesta plaga i la 
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manera de fer-ho és associar-se a una d’aquestes associacions i s’ha considerat que 
aquesta és la que convé més, ja que porten més de 25 anys encarregant-se dels 
problemes que pateixen els boscos. L’any 2007 van signar un conveni directament 
amb la Diputació, per 25 anys, mitjançant el qual, tothom que s’hi adhereixi 
podrien tenir accés al ajuts que es concedeixin. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que, 
tal i com ja van comentar a la Comissió Assessora, estan d’acord amb aquesta 
adhesió, però vol fer constar el neguit que té el seu grup pel fet que, tot i que hi ha 
molt poca massa forestal de caràcter públic, cal vetllar per la continuïtat dels 
objectius de sostenibilitat ecològica, de la no-explotació del medi i mirar d’evitar 
qualsevol mala praxis que pugui fer algun propietari privat, que és ben sabut que 
n’hi ha. 
 
10.- CANVIS REPRESENTANTS MUNICIPALS DELS GRUPS MUNICIPALS DE 
CANETENCS INDEPENDENTS I EL PSC AL CONSELL DE GOVERN DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juliol de 2015, es van 
nomenar els representants municipals al Consell de Govern de Ràdio Canet, la 
manera que consta a continuació: 

 
PRIMER.- Nomenar els membres (president, vicepresident i vocals) que composaran 
el consell de govern de l’organisme autònom Ràdio Canet, d’acord amb les 
designacions efectuades per cadascuna de les formacions polítiques amb representació 
municipal:  
 
I. President: L’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, senyora Blanca Arbell 
Brugarola. 
 
II. Vicepresident: Jesús Marín i Hernàndez. 
 
III. Vocals representants de cadascuna de les formacions polítiques municipals: 
 
Per ERC: el senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i el senyor Josep Puigvert, com a 
suplent. 
Per CIU: el senyor Josep Antoni Massagué, com a titular, i el senyor Àngel López, com 
a suplent. 
Per Canetencs Independents: el senyor Josep M. Moragas, com a titular, i la senyora 
Pili Rodríguez, com a suplent. 
Pel PP: el senyor David Espinosa, com a titular, i la senyora Eva Barragan, com a 
suplent. 
Per Som Canet: el senyor Jordi Planet, com a titular, i la senyora Raquel Serra, com a 
suplent. 
Pel PSC: la senyora Mercè Martínez Arañó, com a titular, i el senyor Gabi Iborra, com a 
suplent. 
Per la CUP: el senyor Marc Jiménez com a titular, i el senyor Àlex Gallardo, com a 
suplent. 

 
Atès que en data 10 d’octubre de 2017, amb número de registre 6313, el grup 
municipal de Canetencs Independents va presentar un escrit en el qual sol·licitava 
un canvi en els seus representants a aquest Organisme, per circumstàncies 
imperatives que ho fan necessari, i que són els següents: 
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- La senyora Pilar Rodríguez, com a titular 
- La senyora Montserrat Grau, com a suplent 

 
Atès que en data 20 de novembre, el grup municipal del PSC, va enviar un correu 
electrònic en el qual sol·licitava un canvi en el seu representant suplent a aquest 
Organisme i que és el següent: 
 

- El senyor Manel Gómez, com a suplent 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 23 de novembre 
de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Vist l’article 9 dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, de conformitat 
amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart 
Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i 
quatre abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, 
Àngel López Solà i Esther Agulló Renau: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte els nomenaments com a representants del grup 
municipal de Canetencs Independents a l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, del 
senyor Josep M. Moragas, com a titular, i la senyora Pili Rodríguez, com a suplent. 
 
SEGON.- Nomenar com a representants del grup municipal de Canetencs 
Independents a l’Organisme Autònom de Ràdio Canet a la senyora Pilar Rodríguez, 
com a titular i a la senyora Montserrat Grau, com a suplent. 
 
TERCER.- Deixar sense efecte el nomenament com a representant suplent del grup 
municipal del PSC, el senyor Gabi Iborra. 
 
QUART.- Nomenar com a representant suplent del grup municipal del PSC, el 
senyor Manel Gómez. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que, en 
nom del grup municipal de Canetencs Independents, vol aprofitar aquest assumpte 
per donar les gràcies al senyor Josep M. Moragas per tots els anys que va ser el seu 
representant en aquest Organisme i per la tasca i la bona feina que va fer. 
 
11.- PROPOSTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
La senyora alcaldessa explica que hi ha dues propostes que s’haurien d’introduir a la 
sessió per via d’urgència. El primer punt porta per títol Aprovació de l’increment de 
l’1% de les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament de Canet de Mar i de 
l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, i es proposa la seva urgència d’acord amb 
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l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 30 de novembre de 2017, 
que es transcriu a continuació: 
 

Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, a requeriment de la Secretaria 
Municipal, en relació a la urgència d’aprovar pel Ple Municipal del dia 30 de novembre, 
l'increment de l'1% de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, emet l'informe següent: 
 
La preparació de l’expedient per a la seva aprovació pel Ple Municipal comporta una 
tramitació prèvia que implica: 
 
- Negociació de l’increment de fins a l’1% a les retribucions complementàries amb 

la part social, cosa que es va fer el passat dia 25 d’octubre. 
- Comprovar que hi hagi consignació necessària i suficient a les aplicacions 

pressupostàries corresponents per fer front a les quantitats resultants. Aquest 
apartat ha implicat que s’hagués de tramitar la modificació de crèdit número 
48/2017, aprovada per decret de l’Alcaldia 1363/2017, de data 22 de novembre 
de 2017 i fins que aquesta no ha estat degudament comptabilitzada a la 
comptabilitat municipal, no s’ha pogut donar l’expedient per complert. 

 
La necessitat d’aprovar aquest expedient pel Ple Ordinari del mes de novembre es 
justifica pel fet de poder fer efectiu el pagament als empleats públics dins l’any 2017, 
per la qual cosa s’informa favorablement la urgència d’aprovar el present expedient en 
el Ple municipal del dia 30 de novembre 
 
Aquest és el meu informe que emeto a trenta de novembre de dos mil disset. 

 
La senyora alcaldessa explica que es fa per urgència perquè a l’hora de convocar el 
Ple l’expedient encara no estava a punt i si s’aprova en aquest Ple, aquest augment 
ja podrà quedar reflectit en la nòmina del mes de desembre. Un cop sotmesa la 
urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat dels quinze 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. Tot 
seguit es passa al debat de l’assumpte pròpiament dit. 
 
11.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE L’1% DE LES RETRIBUCIONS DELS 
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET  
 
Mitjançant acord de Ple de data 29 de desembre de 2016, es van aprovar el 
pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, en el que es fixaven les 
retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 
2017. Posteriorment ha entrat en vigor la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 on es va establir en l’article 18 les 
bases de la planificació general de l'activitat econòmica en matèria de despeses de 
personal al servei del sector públic.  
 
L’apartat dos de l’article 18 disposa que durant l'any 2017 les retribucions del 
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global 
superior a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes 
d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de 
personal com a l'antiguitat d'aquest.  
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Complementàriament, l’apartat quatre del mateix article disposa que la massa 
salarial del personal laboral, que s'incrementarà en el percentatge màxim previst en 
l'apartat dos d'aquest article, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials 
i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades per aquest personal en l'any 
anterior, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.  
 
Atès que per aplicar al personal al servei d’aquest Ajuntament un increment de 
l’1% de les retribucions respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, cal que 
el ple de la Corporació adopti els corresponents acords.  
 
Vista l’acta de la reunió dels membres del Comitè d’Empresa amb els representants 
de l’Ajuntament, que es va celebrar el passat dia 25 d’octubre, en la que, en 
compliment de l’article 18.Dos de la Llei de pressupostos generals de l’estat, per a 
l’any 2017, es va negociar un increment de l’1% en totes les retribucions 
complementàries i resta de conceptes retributius que es perceben a l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Amb la intenció d’aprovar i abonar endarreriments a la major brevetat possible. 
 
Deixant constància que hi ha crèdit adient i suficient, una vegada aprovada la 
modificació de crèdit número 48/2017 de transferència de crèdit. 
 
Vist l'informe de la tècnica de Recursos Humans, de data 13 de novembre de 2017, 
que es transcriu a continuació: 
 

Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, a requeriment de la 
Intervenció Municipal, en relació a l'increment de l'1% de les retribucions del personal 
al servei de l'Ajuntament de Canet de Mar, emet l'informe següent: 
 
PRIMER.- Article 18.Dos de la Llei de pressupostos generals de l'estat per a l'any 
2017,estableix que per aquest any, les retribucions del personal a servei del sector 
públic no podran experimentar un increment global superior a l'1 per cent respecte a 
les vigents a 31 de desembre de 2016 en termes d'homogeneïtat per als dos períodes 
de la comparació, tant pel que respecte als efectius de personal com a la seva 
antiguitat. 
 
El fet que el redactat digui «no podran experimentat un increment superior a l'1%», 
tècnicament significa que podria haver-hi un increment inferior a aquest 1%, per tant 
ha de ser objecte de negociació amb la part social. 
 
La Llei de pressupostos generals de l'estat estableix els imports a retribuir, en funció 
del grup de titulació pels conceptes de sou base i triennis i en funció del nivell pel 
complement de destinació;  
 
A la resta de conceptes salarials podria no aplicar-se un increment lineal de l'1%, per 
tant han de ser objecte de negociació amb la part social. 
 
El passat dia 25 d'octubre de 2017 es va celebrar una reunió de negociació entre la 
regidoria de Règim Intern i el Comitè unitari de l'Ajuntament de Canet de Mar, en la 
que es va acordar aplicar un augment de l'1% a tots els conceptes retributius regulats 
a l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Canet de 
Mar. 
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SEGON.- Segons l'article 11 de l'Acord de condicions de treball dels empleats públics 
de l'Ajuntament de Canet de Mar estableix, que els conceptes retributius del personal 
de l'Ajuntament de Canet de Mar, afectat per l'àmbit de l'Acord són els que determina 
la normativa vigent aplicable a funcionaris de l'Administració Local de Catalunya, per 
tant, al personal laboral i al personal de l'Organisme Autònom de Ràdio Canet, se'ls 
aplicaran els mateixos augments que al personal funcionari de l'Ajuntament de Canet 
de Mar.  
 
TERCER.- Una vegada efectuats els càlculs oportuns, resulta que: 
 
- L'increment anual de la nòmina del personal funcionari es quantifica en 21.959,36 € 
- L'increment anual de la nòmina del personal laboral es quantifica en 24.770,58 € 
- L'increment anual de la nòmina del personal laboral de l’OA de Ràdio Canet es 
quantifica en 720,40 € 
 
QUART.- Hi ha consignació adequada i suficient en el pressupost municipal vigent per 
atendre l'increment de l'1% de les retribucions tant del personal funcionari com laboral 
per a tot l'exercici 2017 i en el pressupost ordinari de l'OA de Ràdio Canet, per atendre 
l'increment del personal al servei de l'OA. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a tretze de novembre de dos mil 
disset.» 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidora delegada de Benestar 
Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per onze vots a favor dels regidors 
Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra 
Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. 
Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc 
Jiménez Torres i quatre abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau: 
 
PRIMER.- Aprovar, amb efectes 1 de gener de 2017 les retribucions bàsiques en 
concepte de sou i triennis del personal funcionari al servei d’aquest ajuntament, per 
a cadascun dels grups de titulació, tindran la quantia fixada en l’article 18. Cinc de 
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.  
 
SEGON.- Les quanties del complement de destí del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament per al 2017, seran les fixades en l’article 22.u.c) de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. El 
complement de destinació que percebran els/les funcionaris/àries al servei d’aquest 
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball al que 
hagin estat legalment adscrits, d’acord amb el que es preveu a la vigent Relació de 
Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas, el que hagin adquirit amb 
caràcter personal.  
 
TERCER.- Aprovar la quantia del complement específic del personal funcionari al 
servei de l'Ajuntament de Canet de Mar, per al 2017, que serà el que es percebia 
l'any 2016, incrementat en un 1%. 
 
QUART.- Les pagues extraordinàries del personal funcionari, que seran dues a 
l’any, una al mes de juny i l’altra al mes de desembre, tindran un import cadascuna 
d’elles de l’import del sou i triennis fixats a l’article 18.Cinc. 2 de la Llei 3/2017, de 
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27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i del complement 
de destí mensual que es percebi.  
 
Aplicar l'increment previst a la Llei de pressupostos generals de l'estat per a l'any 
2017, de l'1% de les retribucions bàsiques del personal laboral des del dia 1 de 
gener de 2017. 
 
CINQUÈ.- Aplicar l'increment previst a la Llei de pressupostos generals de l'estat 
per a l'any 2017, de l'1% de les retribucions complementàries del personal laboral 
al servei de l'Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 1 de gener de 2017. 
 
SISÈ.- Amb efectes 1 de gener de 2017 les retribucions bàsiques en concepte de 
sou i triennis del personal laboral al servei d’aquest ajuntament, per a cadascun 
dels grups de titulació, tindran la quantia fixada en l’article 18. Cinc de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.  
 
SETÈ.- Les quanties del complement de destí del personal laboral al servei d’aquest 
Ajuntament per al 2017, seran les fixades en l’article 22.u.c) de la Llei 3/2017, de 
27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. El complement de 
destinació que percebran els/les funcionaris/àries al servei d’aquest Ajuntament 
serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball al que hagin estat 
legalment adscrits, d’acord amb el que es preveu a la vigent Relació de Llocs de 
Treball del personal funcionari o en el seu cas, el que hagin adquirit amb caràcter 
personal.  
 
VUITÈ.- Aprovar la quantia del complement específic del personal laboral per al 
2017, que serà el que percebia l’any 2016 incrementat en un 1%. 
 
NOVÈ.- Les pagues extraordinàries del personal laboral, que seran dues a l’any, 
una al mes de juny i l’altra al mes de desembre, tindran un import cadascuna 
d’elles de l’import del sou i triennis fixats a l’article 18.Cinc. 2 de la Llei 3/2017, de 
27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i del complement 
de destí mensual que es percebi. 
 
DESÈ.- Amb efectes 1 de gener de 2017 les retribucions bàsiques en concepte de 
sou i triennis del personal laboral al servei de l'Organisme Autònom de Ràdio Canet, 
per a cadascun dels grups de titulació, tindran la quantia fixada en l’article 18. Cinc 
de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2017.  
 
ONZÈ.- Les quanties del complement de destí del personal laboral al servei de 
l'Organisme Autònom de Ràdio Canet, per al 2017, seran les fixades en l’article 
22.u.c) de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2017. El complement de destinació que percebran els/les funcionaris/àries al 
servei d’aquest Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc 
de treball al que hagin estat legalment adscrits, d’acord amb el que es preveu a la 
vigent Relació de Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas, el que 
hagin adquirit amb caràcter personal.  
 



Ref: S/iu 

43 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

DOTZÈ.- Aprovar la quantia del complement específic del personal laboral de 
l'Organisme Autònom de Ràdio Canet, per al 2017, que serà el que es percebia 
l'any 2016, incrementat en un 1%. 
 
TRETZÈ.- Les pagues extraordinàries del personal laboral, al servei de l'Organisme 
Autònom de Ràdio Canet, que seran dues a l’any, una al mes de juny i l’altra al mes 
de desembre, tindran un import cadascuna d’elles de l’import del sou i triennis 
fixats a l’article 18.Cinc. 2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2017 i del complement de destí mensual que es 
percebi.  
 
CATORZÈ.- Amb efectes de 1 de gener de 2017, la quantia dels conceptes 
previstos a l'Acord de Condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament 
de Canet de Mar, pels anys 2016 o 2017, s’incrementaran en un 1% respecte les 
vigents a 31 de desembre de 2016, d’acord amb el barem següent: 
´ 
- Hora extra: 20,18 € 
- Guàrdia serveis: 219,32 € 
- Nocturnitat: 2,04 € 
 
Sectorial de la Policia Local: 
 
- Gratificacions: 
 

Personal H2 H3 
Sergent 31,36 35,95 
Caporal 29,60 34,24 
Agent 27,84 32,54 

 
- Nocturnitat: 2,04 € 
- Assistència Judici, fora del partit judicial: 134,25 € 
- Plus de festivitat: 38,08 € 
- Plus de coordinador administratiu: 1,00 € 
 
QUINZÈ.- Els criteris d’assignació del complement de productivitat seran els 
previstos a l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament 
de Canet de Mar. Amb efectes a 1 de gener de 2017, s’augmenta en un 1% l’import 
del preu del complement de productivitat pel 2017, que quedarà fixat 303,37 € per 
treballador.  
 
SETZÈ.- Donar compte de la present Resolució a la Intervenció, a la Tresoreria 
Municipals i al Departament de Recursos Humans als efectes oportuns. 
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12.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I LA CUP PER 
L’ALLIBERAMENT IMMEDIAT I L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS DEL 
PROCÉS INDEPENDENTISTA 
 

Exposició de motius 
 
El passat divendres 27 d’Octubre de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la 
proposta de resolució que assumia la constitució de la República Catalana, sorgida 
dels resultats del Referèndum del dia 1 d’Octubre de 2017, i en aplicació de la Llei 
de Referèndum d’autodeterminació i la Llei de transitorietat jurídica aprovades pel 
mateix Parlament. 
 
Paral·lelament, al Senat, amb els vots de PP, PSOE, Ciutadans, UPN, Coalició 
Canària i Foro Asturias aprovava l'aplicació de l'article 155 de la Constitució 
Espanyola, i amb ell, el cessament del President i Consellers del Govern de la 
Generalitat, el cessament d’alts càrrecs, la dissolució de les delegacions catalanes a 
l’exterior, la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d’eleccions i tot 
un seguit de mesures, com el nomenament del Director General d’Ensenyament per 
part del Govern espanyol, que operen amb amplis marges en cadascun dels àmbits 
del Govern. Aquestes mesures, sumades a la intervenció financera de 
l’administració de la Generalitat, ja existent, i reforçada des de l’aprovació del 155 
de la Constitució, suposen la suplantació de la sobirania del poble de Catalunya i la 
suspensió de l’autogovern.  
 
D’altra banda, les mesures empreses contra les institucions, els drets i les llibertats 
ciutadanes s’han expressat també a partir de l’actuació de la Fiscalia General de 
l’Estat amb la interposició de les querelles que han suposat l’empresonament de 
Jordi Sanchez i Jordi Cuixart el passat dia 16 d’octubre, les mesures cautelars pel 
Major Trapero i la intendent Laplana. També el dia 2 de novembre l’Audiència 
Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim Govern de la Generalitat 
i també l’ordre de cerca i captura adreçada al President i Consellers que es troben a 
Brussel·les i les mesures cautelars de llibertat sota fiança pels membres de la Mesa 
del Parlament. 
 
Tots aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola 
amb finalitats polítiques. L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual 
Unió Europea, atempta contra els drets recollits a la Declaració dels Drets Humans 
proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 
1948 i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les 
Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificat per 
l’Estat Espanyol.  
 
La judicialització de la política catalana, doncs, es veu reflectida en les actuacions 
citades, però també en el conjunt de denúncies que han arribat a afectar a 
treballadors públics, càrrecs electes locals, professionals de la informació i persones 
diverses identificades i citades a declarar en procediments diversos vinculats a la 
difusió, exercici del dret de reunió o llibertat d’expressió. En els darrers dies, a més, 
s’ha assistit a la citació policial de persones per les opinions expressades a les 
xarxes, per les suposades actuacions el mateix dia 1 d’octubre i també a professors 
o portaveus sindicals. Aquesta darrera onada repressiva, que sembla pretén tenir 
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continuïtat, a més, s’emmarca en el sí de la imputació de delictes d’odi. 
 
Tots aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola 
amb finalitats polítiques. L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual 
Unió Europea, atempta contra els drets recollits a la Declaració dels Drets Humans 
proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 
1948 i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les 
Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificat per 
l’Estat Espanyol.  
 
En aquest context, sense precedents en la història recent de l’Estat, els municipis, a 
nivell institucional i popular, esdevenen fonamentals per defensar els drets civils i 
polítics del conjunt de la població i es consoliden com el primer espai de denúncia 
de les vulneracions i de defensa dels drets i llibertats individuals i col·lectives. 
 
Des del Consistori de Canet i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les 
institucions de govern de Catalunya. El compromís de Canet amb la llibertat, la pau, 
el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar acorda per nou vots a favor 
dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. 
Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Marc Jiménez Torres i sis abstencions dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau, Raquel Serra Lerga i Sílvia Tamayo Mata: 
 
PRIMER.- Reconèixer la proclamació de la República Catalana aprovada pel 
Parlament de Catalunya el 27 d'octubre de 2017 com a exercici legítim del dret a 
l’autodeterminació, tot constatant que la proposta democratitzadora de 
l’independentisme només ha trobat com a resposta l’autoritarisme de l’Estat 
espanyol. 
 
SEGON.- Expressar el ple suport i solidaritat al Govern legítim de la Generalitat de 
Catalunya i exigir l’excarceració immediata de tots els presos polítics, que ho són 
malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat 
sorgit de les urnes.  
 
TERCER.- Rebutjar les mesures aprovades al Senat i les actuacions desplegades 
per l’executiu de l’Estat en relació a les institucions catalanes i les seves polítiques 
legítimes, que suposen l’escalada repressiva que hem patit els darrers mesos.  
 
QUART.- Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació d’article 155 de la CE. 
 
CINQUÈ.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i l’arbitrarietat i l’ús 
partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders 
que qualsevol Estat de Dret digne ha de garantir.  
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que, un cop més, s’ha presentat una moció de condemna i de reivindicació de la 
llibertat de representants d’entitats ciutadanes i de dirigents polítics, els quals han 
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estat subjectes de detenció, de presó preventiva, en base a aquelles accions que 
han concorregut. Es tracta de dirigents polítics que han estat escollits 
democràticament pel poble i de representants d’entitats que contínuament han 
estat convocant manifestacions pacífiques de les quals tots han estat partícips. Tant 
de bo aquesta sigui la darrera moció que es presenta i que els motius pels quals no 
es presentin siguin els que estan cansats de reivindicar, que aquests presos ja no 
estiguin privats de la llibertat. Dit això i tenint en compte l’ampli espai que ella 
representa, tan transversal, que defensa l’autogovern i que exigeix l’aixecament de 
l’aplicació de l’article 155, la llibertat dels presos i les preses polítiques i la recerca 
d’una solució d’àmplies majories, el seu grup no pot donar suport a aquesta moció 
per allò que manifesta el primer punt que han esmenat. És per aquest motiu que 
s’abstindrà. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el seu grup està completament d’acord amb el fons i el concepte de la moció. 
Sense anar més lluny, hi ha consellers del partit que representen que estan 
empresonats i el mateix president d’aquest partit, a Brussel·les. En la forma, però, 
no hi estan tan d’acord. Creuen que el títol de la mateixa moció no es correspon en 
absolut amb els acords. Al seu entendre també hi ha trobat alguna incoherència, 
com per exemple quan manifesta que el passat 27 d’octubre va aprovar la proposta 
de constitució de la república catalana i a l’acord primer es diu que es reconeix la 
proclamació de la república catalana aprovada al Parlament de Catalunya. El seu 
grup considera que aquesta proclamació no ha existit en cap moment. De la 
mateixa manera, els punts tercer i quart, que resen que rebutgen les actuacions i 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, no s’adiuen gaire amb el títol 
de la moció. Així, doncs, el seu grup també s’abstindrà. 
 
13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC RECLAMANT LA 
POSADA EN LLIBERTAT DEL VICEPRESIDENT, ELS CONSELLERS I ELS 
MEMBRES DE LES ASSOCIACIONS ÒMNIUM CULTURAL I ANC 
 
Atès l'acte de l'Audiència Nacional pel qual es dicta presó incondicional i sense 
fiança per al vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers del govern. 
 
Atès, que anteriorment els presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional 
Catalana també han estat encausats i empresonats incondicionalment i sense fiança 
per delictes al nostre entendre desproporcionats pels fets ocorreguts. 
 
Atès que, el respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre 
Estat de Dret, no hauria de ser un obstacle per poder-les avaluar, més encara quan 
resolucions com la de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de llibertat de 
representants dels ciutadans de Catalunya, elegits democràticament, i els seus 
efectes –atenent els motius del seu empresonament cautelar- poden afeblir el marc 
de convivència que el nostre sistema polític ha de protegir. 
 
Atès, el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el 
diàleg i la negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els 
valors del pluralisme i la participació política en una societat democràtica. 
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Atès que el dret de participació política de les persones empresonades es veu 
clarament danyat en les futures eleccions autonòmiques convocades per al 21 de 
desembre d’enguany, pel fet que no poden defensar lliurement les seves propostes 
programàtiques davant la ciutadania en les mateixes condicions que la resta de 
candidats. 
 
Atès que, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a 
l’entesa en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar 
cap espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i 
convivència pacífica dels país i del nostre municipi. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, el Ple municipal acorda per onze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. 
Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i 
Marc Jiménez Torres i quatre abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, 
Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau: 
 
PRIMER.- Demanar la revisió d’aquest acte judicial de caràcter cautelar, i la 
posada en llibertat del vicepresident del Govern, dels consellers i dels presidents 
d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana. 
 
SEGON.- Interpel·lar a totes les institucions implicades directament, i davant la 
proximitat de la convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i social 
actual que viu el país, que aconsegueixin plegats afavorir un marc de resolució 
política, mitjançant el diàleg i l’acord. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de 
Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació de Barcelona, 
al Consell Comarcal del Maresme, i a la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació de Municipis de Catalunya. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup municipal és evident que no podia estar d’acord amb l’anterior moció i ha 
presentat aquesta. Comenta que espera que s’hi pugui afegir algun altre grup 
municipal i passa a llegir la moció. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que, 
a priori, sembla que el seu grup podria estar totalment d’acord amb aquesta moció, 
tot i que són una mica més suaus del que el seu grup plantegen. Tot i així, vol 
manifestar que els causa una mica de perplexitat que un partit polític que 
actualment ha donat suport a l’aplicació de l’article 155 i que ha denunciat la 
presència de llaços grocs a les eleccions, presenti una moció reclamant la llibertat 
dels presos polítics que són conseqüència potser d’aquesta aplicació del 155 i de 
l’onada de repressió de l’Estat espanyol de la qual en són còmplices Ciutadans i el 
PSOE. Entenen que dins d’aquest últim partit polític hi haurà diferents sensibilitats, 
però el que és evident és que el PSOE dona suport en gran part a aquesta onada 
repressiva i per això troben una mica estrany que aquesta moció sigui presentada 
per aquest partit. 
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El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el concepte d’aquesta moció és molt semblant a l’anterior, però no és pas igual 
en el fons. Comparteixen tots els acords que s’hi proposen, però té una gran 
diferència. Qui la presenta, el PSC, és un dels partits que ha propiciat, precisament, 
que hi hagi persones empresonades. Com bé deia el senyor Jiménez, provoca un 
pèl de perplexitat que el PSC presenti aquesta moció. Imagina que la senyora 
Tamayo sap que el líder del PSC, que es presentarà com a president de la 
Generalitat, va fer unes declaracions no fa massa on deia que qui la fa la paga. I 
una de les conseqüències de pagar és anar a la presó. I el PSC a Canet de Mar 
demana que es posin en llibertat aquells que el mateix PSC, amb les seves 
declaracions i amb la posició clara del PSOE a nivell estatal, han fet i defensat que 
s’apliquin tota una sèrie mesures tan extremes com enviar a la presó a persones 
per les seves idees. Per tant, si bé el seu grup comparteix el fons de la moció, no la 
forma i, per tant, també s’abstindrà. 
 
La senyora Tamayo explica que el PSC engloba gent molt diversa i aquesta moció 
s’ha presentat en d’altres municipis a més de Canet de Mar. Aquesta moció 
representa tota una línia de gent que no està d’acord amb tot el que el PSC està 
fent i ha fet. Aquesta moció vol representar aquesta diversitat de gent que hi ha 
dins el PSC i que defensa per davant de tot la llibertat d’expressió. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Jornada de la Nit de l’Esport 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
aquest cap de setmana passat es va celebrar la jornada de l’esport. Tot i que al seu 
grup ja li agrada que es facin aquests esdeveniments, van trobar a faltar la 
participació de les entitats esportives. Pregunta si s’ha pensat a revertir aquesta 
situació d’alguna manera. Comenta que els sembla que no s’ha convocat mai el 
Consell Municipal de l’Esport i que seria un bon lloc per fomentar la participació 
d’aquestes entitats. També han parlat amb algunes entitats i els han explicat que 
se’ls va avisar molt tard que es feia aquesta jornada i demana si els poden aclarir 
què hi ha de cert en tot plegat. Per acabar, pregunta si és casualitat que aquesta 
jornada de l’esport coincidís amb l’aniversari del gimnàs H2O, gestionat per la 
mateixa empresa privada que gestiona el pavelló municipal. Potser algú ho 
considera positiu per eixamplar aquesta festa de l’esport, però potser el que fa és 
que s’hagi quedat fluixa la participació de les diferents entitats. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a Comunicació, 
explica que contestarà tant des d’Esports com de Participació, ja que són unes 
jornades que s’han fet de forma conjunta. L’any passat ja va comentar la necessitat 
que veia de fer un canvi en el format. Volien fer un format més participatiu, que no 
només fos el lliurament de premis als esportistes, que també és necessari, però 
volia, almenys, donar-li més contingut. En aquesta línia, es va fer una trobada amb 
diferents entitats esportives, més o menys cap al març, a la Masoveria, però ha de 
dir que l’assistència no va ser la desitjada. En aquesta reunió va plantejar la 
necessitat de convocar el Consell Municipal d’Esports. Moltes de les entitats que van 
venir que, torna a repetir, tampoc van ser representatives, no van veure clara la 
convocatòria d’aquest Consell, sinó que preferien treballar en àmbits més concrets, 
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amb projectes més concrets que no pas en una cosa molt genèrica. Així, doncs, es 
va començar a parlar en aquest nou format en el qual els entitats poguessin 
formar-ne part. La veritat, però, és que en aquest temps tampoc s’ha aconseguit 
massa resposta, perquè les entitats esportives tenen una gran feinada en el dia a 
dia i es van trobar en el moment en què ja s’havia de tirar endavant aquesta 
jornada i es va optar per tornar a ser-ne els promotors i intentar que les entitats 
s’hi anessin sumant. També es va començar a parlar amb l’Àrea de Participació 
perquè aquesta Àrea donés un cop de mà per parlar amb les entitats esportives i si 
n’hi havia alguna altra que també s’hi volgués sumar, encara que no fos d’aquest 
àmbit. Es va començar a muntar aquesta jornada pensant amb un taller dedicat als 
valors de l’esport i amb una sèrie d’activitats, que és on les entitats sí que van 
participar, ja que moltes d’aquestes es van fer dissabte a la tarda al pavelló, tot i 
que també se n’havien de fer a la plaça Universitat, però a causa del mal temps es 
va concentrar tot al pavelló, i la majoria d’aquesta activitats havien estat 
promogudes per les mateixes entitats, amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
Considera que és un primer pas per a un canvi. Personalment, contenta al 100% no 
està, pensa que hi ha d’haver més participació, però repeteix que és un primer pas 
per anar treballant amb les entitats i aconseguir engrescar-les. Pel que fa a la 
coincidència amb l’aniversari del gimnàs, cal tenir present que aquest gimnàs és un 
equipament municipal gestionat per una empresa privada, però no deixa de ser un 
equipament municipal. Durant molt temps, aquest equipament no estava de cara al 
municipi, però ara estan agafant un altre tarannà i es volen integrar més en les 
activitats del municipi. No només han participat en aquesta jornada, sinó que 
també estan participant amb altres projectes de Promoció Econòmica, per exemple. 
També tenen molta interacció amb el comerç del poble i cada cop que es fa alguna 
activitat, s’avenen a participar-hi. L’empresa volia celebrar aquest aniversari per als 
seus usuaris, que la majoria són ciutadans de Canet, i van veure que era una 
manera de sumar i per això el van integrar en el programa d’activitats d’aquesta 
jornada. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 
i Noves Tecnologies, li agraeix al senyor Jiménez la seva crítica constructiva i li 
comenta que totes les aportacions que tingui per fer seran molt benvingudes. De 
fet, l’objectiu de l’Ajuntament és ser el difusor de les activitats que vulguin fer totes 
les entitats del poble, tant les esportives com les d’altres àmbits. Pel que fa a les 
esportives, hi ha una percepció que només es dediquen a practicar esport i la 
realitat és que aquestes entitats fan moltes més activitats. Per això, van voler 
gestar una jornada que fos de les entitats esportives on poguessin interaccionar 
amb altres entitats. La veritat, però, és que no van tenir molta sort amb el temps, 
ja que anaven molt justos per organitzar aquesta jornada i repeteix que qualsevol 
aportació serà molt benvinguda. Tenen pensat fer una consulta amb les entitats 
esportives per veure què va mancar de fer i què es pot millorar de cara a una 
pròxima organització, l’any que ve. Explica que també va coincidir amb la 
celebració del 25 de novembre i hi va haver duplicitat d’activitats. A més a més, les 
entitats esportives tenen les setmanes molt acotades pel que fa a les seves 
activitats esportives, i també s’ha de tenir en compte que d’aquí a quinze dies 
comença la campanya electoral i tothom va molt atabalat. De fet, el taller que es va 
fer amb les entitats, es pretenia que fos un inici de tallers que s’oferiran a totes les 
entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa. 
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2.- Situació de la Residència Guillem Mas 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que abans de començar amb les preguntes, des del seu grup troben oportú fer 
referència als esdeveniments que aquests últims dies han tingut lloc a la Residència 
Guillem Mas. En primer terme, vol fer un reconeixement a la feina feta i al grau de 
compromís demostrat per la fins ara directora de la Fundació, la senyora Pilar de la 
Fuente, la qual ha demanat una excedència laboral, i li desitgen sort en la seva 
nova feina i la seva reincorporació a la residència, un cop acabi el termini. Aprofita 
també per fer una sèrie de consideracions a la gestió de la Fundació. En primer lloc, 
vol fer èmfasi en el reconeixement de l’Ajuntament de Canet de Mar com a garant 
de la continuïtat del centre i, al mateix temps, significar que el caràcter privat no ha 
de ser impediment perquè la residència sigui transparent en la gestió que du a 
terme. Ja que hi ha membres del Patronat que pertanyen al consistori municipal, 
entén que es pot demanar, fins i tot exigir, un nivell d’informació i transparència 
similar a les institucions públiques, sobretot pel que fa referència a la gestió 
econòmica i de personal. En el cas de la contractació del personal, creuen que per 
tal d’ocupar la vacant que s’ha produït en la direcció, s’hauria de dur a terme un 
procés selectiu. Potser no cal establir al 100% els criteris de la selecció pública, 
però sí garantir els principis publicitat, mèrit i capacitat. El que no entendrien de 
cap manera és que la contractació del nou director o nova directora fos a dit. 
També vol fer referència a la reunió del Patronat del dia 3 d’abril. Els acords presos 
en aquesta reunió no tenen validesa, ja que no es complien els requisits de l’article 
onzè dels estatuts, perquè per constituir-se vàlidament el Patronat cal l’assistència 
del president i del secretari, però en aquesta reunió qui va fer les funcions de 
secretari no havia estat nomenat pel Ple de l’Ajuntament i, per tant, legalment, no 
tenia aquesta condició. D’altra banda, un dels actius més importants de la Fundació 
és el personal que hi treballa, pels seus coneixements i la seva professionalitat. Ho 
diu amb coneixement de causa, ja que ha estat membre del Patronat durant cinc 
anys i quan succeeix un cas com el que s’ha produït, la baixa d’un càrrec significatiu 
dins l’organització, és que hi ha alguna cosa que no va bé. Des del PDeCAT, creuen 
que la gestió duta a terme per la presidenta del Patronat de la Residència Guillem 
Mas no és la més adient i està posant en risc la seva continuïtat. Li demanen una 
implicació més efectiva en el seu càrrec, que deixi el debat de si és pública o 
privada i se centri en la gestió real del centre, fent confiança i tenint en compte 
l’equip de direcció que, en definitiva, és qui coneix millor el funcionament de la 
residència. Si no es veu capaç i no creu en els objectius i la finalitat de la Fundació 
que representa, el més adient és que deixi el pas obert a una altra persona que sí 
que cregui en la Residència Guillem Mas. 
 
La senyora alcaldessa s’afegeix a l’agraïment del senyor Gregori cap a la feina feta 
per la direcció de la Residència i de tot el personal en general. L’equip de govern 
també estava molt ansiós per la transparència en aquesta institució, a causa de la 
situació irregular que ha patit aquesta fundació durant molts anys, perquè no 
estava clar si era pública o privada. Ara ja ha quedat clar, i els membres dels grups 
que formen l’oposició ho saben també, que és privada, perquè així ho va reconèixer 
el Patronat, que és sobirà. En ser privada, s’ha hagut de canviar una sèrie de coses 
que es feien des de l’Ajuntament i amb aquesta situació, han trobat molt oportú 
contractar una persona que sigui secretària d’actes, provinent d’un gabinet 
d’advocats, perquè garanteixi el bon funcionament de la residència i que totes les 
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decisions que es prenguin estiguin d’acord amb la Llei. Pel que fa a l’excedència que 
ha demanat la directora de la Residència, ha estat presentada amb un mes 
d’antelació, temps molt just per poder fer una selecció com cal, cosa que tampoc no 
s’havia fet mai, i ara, des que ha quedat clar que és privada, amb menys raó cal fer 
una selecció com si fos una entitat pública. Va ser molt difícil trobar algú per 
substituir-la, ja que l’excedència és només d’un any. Sortosament, han trobat una 
persona que li interessava el lloc de treball, que ja ha estat ratificada pel Patronat, i 
es farà càrrec de la direcció del centre amb tota la professionalitat possible i 
esperen que amb els mateixos encerts que la directora que hi havia fins ara. La 
gestió que està fent la senyora alcaldessa com a presidenta del Patronat, està 
destinada precisament als canvis que s’hi han anat fent, amb ganes d’aclarir la 
situació i estalviar-se problemes. Quan ella mateixa formava part de l’oposició i el 
senyor Gregori era a l’equip de govern, mai els van deixar formar part del Patronat, 
però quan el seu grup va arribar a l’equip de govern van creure oportú que es 
presentés un representant de l’oposició per formar-ne part. Així, doncs, no hi pot 
haver més transparència. 
 
3.- El pressupost municipal per a l’exercici 2018 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que els sobta que en aquest Ple no s’inclogui el pressupost de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2018. Normalment, en el Ple de finals de novembre, 
l’equip de govern porta a debat el pressupost que s’ha elaborat per al següent 
exercici. És per una qüestió d’aplicació d’aquest pressupost a partir de l’1 de gener, 
ja que abans d’entrar en vigor ha d’estar a exposició pública durant trenta dies. 
Pregunta per què no ha estat així. En el cas que tinguin previst fer un Ple 
extraordinari per aprovar el pressupost, demana que avancin amb quina antelació 
els partits que no formen part de l’equip de govern disposaran de la documentació 
per poder estudiar-la i poder fer les aportacions que considerin oportunes. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que no 
sempre s’aprova el pressupost en el Ple ordinari del mes de novembre. La raó per 
la qual no s’ha presentat podria ser que els quatre grups que formen l’equip de 
govern no anessin a la una, cosa que no és així, o que no s’hagués treballat, però 
tampoc és el cas. No s’ha presentat perquè no està tancat. Explica que el 
tancament del pressupost de l’exercici 2016 es va fer tard, per la saturació que està 
patint el Departament d’Intervenció i just es va tancar aquest exercici, va ser 
imminent l’aplicació del Pla econòmic financer i, per tant, des d’Intervenció es van 
haver d’esmerçar tots els esforços per fer aquesta aplicació. Com molt bé sap el 
senyor Gregori, aquest Pla econòmic financer limita molt, deixa molt poc marge de 
maniobra, sobretot pel que fa a les inversions. En definitiva, no volen córrer ni 
precipitar-se, ja que el pressupost condiciona econòmicament tot l’any i també 
condiciona el funcionament de l’Ajuntament. Segurament, el pressupost es 
presentarà en el ple ordinari del mes de gener de l’any que ve, ja que si l’equip de 
govern no vol córrer, tampoc volen fer córrer els grups de l’oposició, presentant-los 
el pressupost dos dies abans d’aprovar-lo. Així, totes les parts tindran temps, uns 
per treballar-lo i els altres per estudiar-lo i fer les aportacions que considerin 
oportunes. 
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4.- Informació sobre el POUM 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que ara fa gairebé un any de l’última reunió de la Comissió Informativa Especial de 
Planejament Urbanístic. En tot aquest període, la comissió no ha tingut cap 
informació ni cap notícia de la situació en què es troba el pla. La dilatació en la seva 
aplicació pot suposar l’endarreriment d’alguns projectes o fins i tot la renúncia, amb 
el perjudici que pot ocasionar en un municipi com Canet de Mar, necessitat 
d’inversions. Ja que des d’Urbanisme no se’ls informa, els demana que els informin 
de com està aquest assumpte des del Ple. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que el 
POUM es va aprovar inicialment per part del Ple municipal. S’hi van presentar 28 
al·legacions i es van fer 11 comissions, des de l’estiu del 2015 a començaments del 
2017. 11 comissions en les quals van participar tots els grups que formen part del 
Ple i on es van discutir totes les al·legacions que es van presentar al POUM. 
Després d’aquestes respostes que es van elaborar a les al·legacions, dins 
d’aquestes comissions, van arribar els informes de les diferents institucions que 
tenen a veure amb un expedient com aquest. Un cop van arribar tots aquests 
informes, els Serveis Tècnics municipals ha fet el text refós de cara a l’aprovació 
provisional del document. Explica que per poder fer aquesta aprovació provisional, 
normalment cal enviar el text refós a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, però el 
2015 la normativa va canviar i, abans d’enviar-lo a aquesta Comissió, obliga a 
enviar el text a l’Oficina d’Avaluació Mediambiental. Això ha fet que el procediment 
s’hagi alentit. L’Oficina d’Avaluació Mediambiental ja ha fet el seu informe i 
l’Ajuntament es va reunir amb la Direcció General d’Urbanisme el dia 7 d’aquest 
mes per presentar la proposta del POUM. Aquesta setmana ha arribat l’informe de 
la Comissió d’Urbanisme amb les rectificacions que han considerat oportunes. Així, 
doncs, esperen que a partir del gener es pugui tornar a reunir la Comissió 
d’Urbanisme per discutir aquest text refós i portar-lo a aprovació provisional, 
possiblement, al Ple del mes de març i, així, intentar tenir el POUM aprovat 
definitivament abans de l’estiu del 2018. 
 
5.- Protocol d’ús del pis d’emergència 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora del grup municipal del PDeCAT, explica 
que vol tornar a fer una pregunta a la senyora M. Àngels Isart Falceto, i és en quin 
punt es troba el protocol d’ús del pis d’emergència. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que ho tenen preparat, però s’han acollit a 
l’assessorament de la Diputació, cos que els ha obligat a acceptar un calendari de 
treball molt acotat, que ja els farà arribar per correu. Calcula que cap a l’abril 
estarà a punt. A l’Ajuntament li interessa molt poder utilitzar aquest pis, que encara 
no s’ha utilitzat mai, però s’ha de fer bé i amb les emergències que siguin realment 
necessàries. Per això s’han acollit a l’assessorament de la Diputació i a la feina que 
fa l’advocada de Serveis Socials. Els enviarà tota la documentació perquè també li 
interessa que l’oposició hi pugui fer aportacions. 
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6.- Memòries de Benestar Social de l’any 2016 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora del grup municipal del PDeCAT, explica 
que ha vist que al web municipal encara no estan publicades les memòries de 
Benestar Social de l’any 2016 i pregunta si és que no estan fetes. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que s’està treballant la memòria però s’ha retardat 
perquè ella vol canviar la manera de fer les coses. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.40 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcaldessa, 
 
 
 
Bernat Costas i Castilla     Blanca Arbell Brugarola 
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